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DRŽAVNI ZBOR
796.

Sklep o prenehanju funkcije predsednika
Vlade in ministrov

Na podlagi 115. člena Ustave Republike Slovenije ter
112. in 261. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS,
št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17)
se je Državni zbor na seji 20. marca 2018 seznanil z naslednjim

SKLEPOM
Državni zbor ugotavlja, da je dr. Miroslav Cerar obvestil
predsednika Državnega zbora o svojem odstopu s funkcije
predsednika Vlade, zato mu preneha funkcija predsednika
Vlade, s čimer preneha tudi funkcija ministrov.
Na podlagi 115. člena Ustave Republike Slovenije dr. Miroslav Cerar in ministri opravljajo tekoče posle do izvolitve
novega predsednika Vlade in imenovanja novih ministrov.
Št. 020-12/18-8/2
Ljubljana, dne 20. marca 2018
EPA 2694-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

PREDSEDNIK REPUBLIKE
797.

Imenovanje Komisije za odlikovanja
predsednika republike

Za izvrševanje Zakona o odlikovanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/92) na podlagi
sedme alinee prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije in Zakona o odlikovanju Republike Slovenije (UPB1
– Uradni list RS, št. 69/04)

IMENUJEM
Komisijo za odlikovanja predsednika republike
I.
V komisijo za odlikovanja kot posvetovalno telo predsednika republike imenujem:
1. prof. Meto Hočevar
2. gospoda Miroslava Cerarja

Leto XXVIII

3. prof. dr. Janeza Kranjca
4. prof. dr. Jožeta Krašovca
5. prof. dr. Danico Purg in
6. prof. dr. Danila Zavrtanika.
II.
To imenovanje začne veljati takoj in se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 094-00-4/2018-1
Ljubljana, dne 15. marca 2018
Borut Pahor l.r.
Predsednik Republike Slovenije

VLADA
798.

Uredba o mejnih dozah, referenčnih ravneh
in radioaktivni kontaminaciji

Na podlagi sedmega odstavka 35. člena, petega odstavka
37. člena, prvega odstavka 64. člena in 160. člena Zakona o
varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list
RS, št. 76/17) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o mejnih dozah, referenčnih ravneh
in radioaktivni kontaminaciji
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina uredbe)
(1) Ta uredba določa:
– mejne doze in z mejnimi dozami povezane obvezne
ukrepe ter način izračuna doznih ograd in njihovo uporabo pri
načrtovanju in optimiziranju sevalne dejavnosti in za primere izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem negovalcev in prostovoljcev, ki sodelujejo pri medicinskih in biomedicinskih raziskavah
in so seznanjeni s tveganjem;
– merila za razvrstitev izpostavljenih delavcev v dve kategoriji;
– mejne vrednosti radioaktivne kontaminacije zraka, površinskih in podzemnih voda, namenjenih za pripravo pitne vode,
živil, človekovega telesa, površin delovnega in življenjskega
okolja, tal, krme, izdelkov za osebno higieno in nego, tobaka in
tobačnih izdelkov ter drugih izdelkov;
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– referenčne ravni in njihovo uporabo ter
– metodologijo za odločanje o primernosti gradbenih materialov.
(2) Ta uredba prenaša določbe Direktive Sveta 2013/59/
Euratom z dne 5. decembra 2013 o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja in o razveljavitvi direktiv 89/618/Euratom, 90/641/
Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom in 2003/122/Euratom
(UL L št. 13 z dne 17. 1. 2014, str. 1), zadnjič popravljene s
popravkom (UL L št. 72 z dne 17. 3. 2016, str. 69).
2. člen
(uporaba mejnih vrednosti)
(1) Mejne doze in mejne vrednosti radioaktivne kontaminacije se uporabljajo pri izpostavljenosti ljudi v delovnem in
bivalnem okolju ter pri izpostavljenosti z umetnimi in tehnološko
spremenjenimi naravnimi viri sevanj, ne uporabljajo pa se pri
izpostavljenosti pacientov med njihovimi zdravniškimi pregledi
ali v času zdravljenja.
(2) Mejne doze so podlaga za načrtovanje in izvajanje
vseh organizacijskih, tehničnih, zdravstvenih in drugih ukrepov, potrebnih za varstvo pred ionizirajočimi sevanji oseb, ki
delajo z viri sevanj, posameznika iz prebivalstva in celotnega
prebivalstva.
3. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. Absorbirana doza D je energija, absorbirana na enoto
mase:
D = dĒ / dm,
kjer je dĒ povprečna energija, ki jo ionizirajoče sevanje
odda snovi v danem prostorninskem elementu, dm pa je masa
snovi v tem prostorninskem elementu. Absorbirana doza pomeni dozo, povprečeno na tkivo ali organ. Enota za absorbirano
dozo je gray, pri čemer je en gray enak enemu joulu na kilogram: 1 Gy = 1 J/kg.
2. Aktivacija je pojav pretvorbe stabilnega nuklida v
radioaktivni nuklid kot posledice obsevanja snovi, v kateri je
prisoten, z delci ali z visokoenergijskim sevanjem gama.
3. Becquerel (Bq) je enota za aktivnost. En becquerel
pomeni en jedrski prehod na sekundo.
4. Deterministični učinki so klinično ugotovljive okvare
obsevanega organa, tkiva ali organizma zaradi poškodovanja
celic. Za nastanek posameznega determinističnega učinka so
določljive vrednosti doz, pri katerih se deterministični učinek
pojavi, za te vrednosti doz pa velja, da je za doze, ki jih presegajo, deterministični učinek večji, če je vrednost doze večja.
5. Efektivna doza E je vsota uteženih ekvivalentnih doz
od notranjega in zunanjega obsevanja po vseh tkivih in organih
telesa. Izražena je z:

kjer so DT, R absorbirana doza zaradi sevanja R, povprečena na tkivo ali organ T, wR utežni faktor sevanja in wT tkivni
utežni faktor za tkivo ali organ T. Vrednosti utežnih faktorjev
sevanja wR in tkivnih utežnih faktorjev wT so navedene v preglednicah 1 in 2 priloge 1, ki je sestavni del te uredbe. Enota
za efektivno dozo je sievert (Sv).
6. Ekvivalentna doza HT je absorbirana doza v tkivu
ali organu T, utežena glede na vrsto in kakovost sevanja R.
Izražena je kot:
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kjer sta DT, R absorbirana doza zaradi sevanja R, povprečena na tkivo ali organ T. Kadar je polje sevanja sestavljeno iz
več vrst in energij sevanja z različnimi vrednostmi wR, je skupna
ekvivalentna doza HT izražena kot:

Vrednosti utežnega faktorja sevanja wR so navedene v
preglednici 1 priloge 1 te uredbe. Enota za ekvivalentno dozo
je sievert (Sv).
7. Evakuacija je začasen in organiziran umik ljudi ob
izrednem dogodku z določenega območja, da se zmanjša
izpostavljenost zaradi zunanje obsevanosti in vnosa.
8. Indeks ekvivalentne doze je največja vrednost ekvivalentne doze zaradi zunanjega obsevanja v krogli premera
30 cm iz predpisane snovi, ki je enakovredna mehkemu tkivu
z gostoto 1 g/cm3. Če je središče opazovane točke globlje od
1 cm, je indeks globinski, če pa središče opazovane točke sega
od globine 0,07 mm do 1 cm, je indeks površinski.
9. Izpeljane mejne doze so mejne doze, ki se izražajo kot
izpeljane mejne vrednosti sevalnih veličin in so izračunane iz
mejnih doz po modelu, ki zagotavlja, da je njihovo preseganje
malo verjetno, če te izpeljane mejne vrednosti niso presežene.
10. Jodna profilaksa je zaužitje neradioaktivnega joda
pred ali takoj ob nastanku izrednega dogodka, da se ščitnica
zaščiti pred obsevanjem zaradi kopičenja radioaktivnih izotopov joda v njej.
11. Kontaminacija je nenamerna ali nezaželena prisotnost radioaktivnih snovi na površinah, v trdnih, tekočih ali
plinastih materialih ali na človeškem telesu.
12. Notranja obsevanost je učinek obsevanja, ki ga
imajo ionizirajoča sevanja na organizem, kadar je vir sevanja
znotraj telesa zaradi vnosa ali aktivacije.
13. Operativne mejne ravni so enostavno merljive vrednosti za odločanje o zaščitnih ukrepih, s pomočjo katerih
zagotavljamo upoštevanje referenčnih ravni.
14. Okončina pomeni dlan, podlaket, stopalo ali gleženj.
15. Predvidena efektivna doza E(t) je vsota predvidenih
ekvivalentnih doz HT(t) po organih ali tkivih zaradi vnosa, pomnoženih z ustreznim tkivnim utežnim faktorjem wT. Določena
je z:

kjer je t obdobje, izraženo v številu let, za katera se ta
doza integrira. Če obdobje t ni znano, se predpostavi obdobje
50 let za odrasle, starejše od 17 let, in obdobje do starosti 70 let
za otroke, mlajše od 17 let. Enota za predvideno efektivno dozo
je sievert (Sv).
16. Predvidena ekvivalentna doza HT (t) je integral
hitrosti ekvivalentne doze v tkivu ali organu T po času t, ki jo
bo posameznik prejel zaradi vnosa v trenutku t0. Izražena je z:

kjer sta HT ustrezna hitrost ekvivalentne doze v organu
ali tkivu T v trenutku t in t obdobje integriranja, izraženo v letih.
Če obdobje t ni znano, se predpostavi obdobje 50 let za odrasle, starejše od 17 let, in obdobje do starosti 70 let za otroke,
mlajše od 17 let. Enota za predvideno ekvivalentno dozo je
sievert (Sv).
17. Prenosna pot je pot, po kateri radioaktivna snov
doseže in obseva človeka.
18. Projicirana doza je ocenjena vrednost doze, ki jo
prejmejo ogroženi ljudje od začetka izrednega dogodka do
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določenega časa po njem in ob upoštevanju vseh prenosnih
poti ter dejstva, da se zaščitni ukrepi ne izvedejo.
19. Skupinska efektivna doza ES je vsota efektivnih
doz Ei, ki so jih ali bi jih prejeli posamezniki določene populacije
zaradi izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem:

Enota za skupinsko dozo je človek sievert (čl · Sv).
20. Standardne vrednosti in razmerja pomenijo vrednosti in razmerja, priporočena v poglavjih 4 in 5 Publikacije
Mednarodne komisije za varstvo pred sevanji št. 116 (International Commission on Radiological Protection, Publication 116, Conversion Coefficients for Radiological Protection
Quantities for External Radiation Exposures, Published by
Elsevier Ltd, 2010, ISBN 978-1-4557-2858-9; v nadaljnjem
besedilu: ICRP 116) za oceno doz iz zunanje izpostavljenosti
in v poglavju 1 Publikacije Mednarodne komisije za varstvo
pred sevanji št. 119 (International Commission on Radiological
Protection, Publication 119, Compendium of Dose Coefficients
based on ICRP Publication 60, Published by Elsevier Ltd, 2012,
ISBN 978-1-4557-5430-4; v nadaljnjem besedilu: ICRP 119) za
oceno doz iz notranje obsevanosti.
21. Stohastični učinki so statistično ugotovljive okvare
zaradi spremenjenih lastnosti obsevanih celic, ki se lahko razmnožujejo. Stohastični učinki, kot so nastanek malignih rakov
ali dednih posledic v genih, niso odvisni od doze in zanje prag
nastanka ne obstaja, vendar je njihov nastanek verjetnejši pri
višji dozi.
22. Tkivni utežni faktor wT je delež ekvivalentne doze
za posamezno tkivo ali organ T, ki se uporabi pri določanju
efektivne doze in je brez enote.
23. Trajna preselitev je preselitev ljudi in živali z radioaktivno kontaminiranega območja, ki ne predvideva vrnitve v
nekaj letih.
24. Used je usedanje radioaktivnih delcev iz radioaktivnega oblaka zaradi teže ali spiranja s padavinami na tla in na
preostale prizemne površine.
25. Utežni faktor sevanja wR je množitelj absorbirane
doze D T,R za tkivo ali organ T, ki se uporabi pri določanju ekvivalentne doze in je brez enote. Vrednosti utežnega faktorja
sevanja wR so odvisne od vrste in kakovosti polja zunanjega
sevanja ali od vrste in kakovosti sevanja, ki ga oddajajo radionuklidi po vnosu.
26. Vnos je celotna aktivnost radionuklidov, ki pridejo v
telo iz zunanjega okolja. Enota je becquerel.
27. Zaklanjanje je zadrževanje ljudi v zaprtih prostorih
ob izrednem dogodku za obdobje do nekaj dni, da se zmanjša
izpostavljenost zaradi zunanje obsevanosti in vnosa.
28. Zunanja obsevanost je učinek obsevanja, ki ga povzročajo ionizirajoča sevanja na organizem, kadar je vir sevanja
zunaj telesa.
II. MEJNE DOZE
4. člen
(efektivna doza)
(1) Izpostavljenost posameznika ne sme presegati mejnih
efektivnih doz.
(2) Za oceno efektivnih doz je treba uporabljati standardne vrednosti in razmerja.
(3) Efektivna doza E, ki jo prejme posameznik v starostni
skupini prebivalstva ali skupini izpostavljenih delavcev g, se
ugotavlja kot vsota vseh prispevkov zaradi zunanje in notranje
obsevanosti:
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kjer je:
– Ez efektivna doza zaradi zunanje obsevanosti,
– e(g)j, ing predvidena efektivna doza na enoto vnosa
j-tega radionuklida zaradi zaužitja, izražena v Sv/Bq,
– e(g)j, inh predvidena efektivna doza na enoto vnosa
j-tega radionuklida zaradi vdihavanja, izražena v Sv/Bq,
– Aj, ing posamezni vnos j-tega radionuklida z zaužitjem,
izražen v Bq, in
– Aj, inh posamezni vnos j-tega radionuklida z vdihavanjem, izražen v Bq.
(4) Pri obsevanju posameznika z zunanjim in notranjim
obsevanjem iz več virov sevanja efektivna doza ne sme presegati vrednosti mejne efektivne doze.
(5) Za vrednosti predvidene efektivne doze po zaužitju
e(g)j,ing in predvidene efektivne doze po vdihavanju e(g)j,inh se
za prebivalstvo uporabljajo vrednosti iz preglednice priloge F
in priloge G ICRP 119, za delavce pa vrednosti iz preglednice
priloge A ICRP 119.
(6) Za zunanje sevanje je treba uporabiti operativne količine, opredeljene v razdelku 2.3 ICRP 116.
(7) Vrednosti predvidene efektivne doze na enoto vnosa
zaradi zaužitja ali vdihavanja za posameznika iz prebivalstva
in za praktikante ter študente v starosti od 16 do 18 let (razen
za radonove in toronove potomce) so določene v preglednici
priloge F in priloge G ICRP 119. V zvezi z izpostavljenostjo
ionizirajočim sevanjem posameznika iz prebivalstva so v preglednici priloge F določene vrednosti, ki ustrezajo različnim
faktorjem presnove f1 za dojenčke in za starejše osebe. V preglednici priloge G ICRP 119 so določene vrednosti predvidene
efektivne doze za različne modele zadrževanja radionuklidov
v pljučih z ustreznimi vrednostmi faktorjev presnove f1 za tisti
del vnosa, ki se izprazni v prebavni trakt. Če obstajajo podatki
o načinu in trajanju zadrževanja radionuklidov v pljučih ter
faktorjih presnove, se uporabijo ustrezne vrednosti e(g)j,inh iz
preglednice priloge G ICRP 119, sicer pa se uporabljajo tisti
načini in trajanja zadrževanja radionuklidov v pljučih in faktorji
presnove, ki imajo višjo vrednost e(g)j,inh, iz preglednice priloge
G ICRP 119.
(8) Vrednosti predvidene efektivne doze na enoto vnosa
zaradi zaužitja ali vdihavanja za izpostavljene delavce in za
praktikante ter študente, stare 18 ali več let (razen za radonove
in toronove potomce), so določene v preglednicah priloge A in
priloge B ICRP 119.
(9) V preglednici priloge A ICRP 119 so upoštevani različni
faktorji presnove f1, v preglednici priloge B pa so upoštevane
kemične posebnosti zaradi vdihavanja topnih ali reaktivnih
plinov in hlapov.
5. člen
(mejna efektivna doza in mejne ekvivalentne doze
za izpostavljene delavce)
(1) Če pri zunanji obsevanosti s prodornim sevanjem ni
podatkov o razdelitvi ekvivalentne doze v tkivu ali organu, se
namesto mejnih vrednosti ekvivalentne doze uporabljajo mejne
vrednosti indeksa ekvivalentne doze.
(2) Mejna vrednost letnega vnosa za izpostavljene delavce se izračuna na podlagi mejne predvidene efektivne doze,
ki jo izpostavljeni delavec prejme v 50 letih po takem vnosu.
6. člen
(razvrstitev izpostavljenih delavcev)
(1) Izvajalec sevalne dejavnosti mora razvrstiti izpostavljene delavce v kategorijo A, če letna prejeta efektivna doza
posameznika lahko preseže 6 mSv ali letna ekvivalentna doza
za očesne leče preseže 15 mSv ali letna ekvivalentna doza za
kožo preseže 150 mSv ali letna ekvivalentna doza za okončine
preseže 150 mSv.
(2) Izvajalec sevalne dejavnosti mora vse izpostavljene
delavce, ki ne izpolnjujejo pogojev za razvrstitev v kategorijo A,
razvrstiti v kategorijo B.
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7. člen

10. člen

(mejne doze za praktikante, študente in dijake)

(ugotavljanje skupinske efektivne doze)

(1) Poleg mejnih efektivnih doz za praktikante, študente
in dijake, predpisanih v zakonu, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost, za njih veljajo tudi mejne
ekvivalentne doze:
– za očesne leče 15 mSv na leto,
– za kožo 150 mSv na leto, pri čemer se ta mejna ekvivalentna doza uporablja za povprečno dozo na kateremkoli delu
kože velikosti 1 cm2, ne glede na celotno površino kože, ki je
izpostavljena ionizirajočim sevanjem,
– za okončine 150 mSv na leto.
(2) Mejne doze za praktikante, študente in dijake, ki med
svojim učenjem ne uporabljajo virov ionizirajočih sevanj, so
enake kot za posameznika iz prebivalstva.

(1) Skupinsko efektivno dozo ES se za posamezni vir
sevanja izračuna iz porazdelitve prebivalstva po efektivni dozi
dN/dE na naslednji način:

kjer je (dN/dE)dE število posameznikov, ki prejmejo efektivno dozo z vrednostjo med E in E + dE.
(2) Če je znano število posameznikov Ni v i-ti podskupini
prebivalstva, ki prejmejo povprečne efektivne doze Ēi, se ES
izračuna kot vsota teh doz na naslednji način:

8. člen
(dozne ograde)
(1) Avtorizirane dozne ograde ali avtorizirane mejne vrednosti sevalnih veličin določi pristojni upravni organ v postopku
izdajanja dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti.
(2) Operativne dozne ograde ali vrednosti sevalnih veličin določi izvajalec sevalne dejavnosti v oceni varstva pred
sevanji.
(3) Avtorizirane dozne ograde ali avtorizirane mejne vrednosti iz prvega odstavka tega člena za posamezna dela pri
izvajanju sevalne dejavnosti je treba določiti na podlagi podatkov o meritvah dejansko prejetih posameznih in skupinskih
efektivnih in ekvivalentnih doz delavcev in prebivalstva pri že
izvajanih sevalnih dejavnostih ob virih sevanja z enakovrednimi delovnimi razmerami ter na podlagi primerjave ocen za
posamezne in skupinske efektivne in ekvivalentne doze, ki bi
jih prejeli delavci in prebivalstvo po uvedbi dodatnih zaščitnih
ukrepov.
(4) Pri določanju avtoriziranih doznih ograd ali avtoriziranih mejnih vrednosti mora pristojni upravni organ upoštevati
tudi gospodarske in družbene dejavnike sprejemljivosti izvajanja posamezne sevalne dejavnosti.
9. člen
(ugotavljanje doz za posameznika)
(1) Efektivna doza E za posameznika in ekvivalentne
doze HT tkiva ali organa posameznika za izpostavljenost ionizirajočim sevanjem pri normalnih delovnih razmerah in za
potencialno izpostavljenost ionizirajočim sevanjem pri najbolj
tveganih izrednih dogodkih se izračunajo ob upoštevanju enačbe iz tretjega odstavka 4. člena te uredbe.
(2) Efektivna doza Ez zaradi zunanje obsevanosti se
izračuna na podlagi podatkov o hitrosti efektivne doze Ėi,z ali
ustreznih ekvivalentnih doz v polju zunanjega sevanja okrog
posameznega vira sevanja ter časov izpostavljanja ti temu polju
na naslednji način:

(3) Če so zaradi kontaminacije in izpustov radioaktivnih
snovi v okolje možni tudi vnosi posameznih radionuklidov zaradi zaužitja ali vdihavanja, je treba k efektivni dozi iz prejšnjega
odstavka prišteti še predvidene efektivne doze.
(4) Podatki o hitrosti efektivne doze Ėi, z, času izpostavljenosti ti, vnosu radionuklidov zaradi zaužitja in vnosu radionuklidov zaradi vdihavanja se pridobijo na podlagi projektov,
tehničnih načrtov, meritev ali na drug način, in sicer za območja
neposredno ob določenemu viru sevanja, na delovnih mestih, v
sosednjih prostorih, na območju jedrskega, sevalnega ali manj
pomembnega sevalnega objekta in na območju zunaj takega
objekta v vse smeri.

11. člen
(ugotavljanje in omejitev doz za negovalce in prostovoljce)
(1) Če je zaradi nege in skrbi za bolnika neizogibno ali
če gre za sodelovanje pri medicinskih ali biomedicinskih raziskavah, pri katerih posameznik iz prebivalstva zavestno in
prostovoljno sodeluje zunaj svoje poklicne dejavnosti, efektivna
doza lahko presega mejno efektivno dozo za posameznika iz
prebivalstva, vendar ne sme biti večja od 5 mSv v obdobju
zdravljenja ali zdravstvenih preiskav bolnikov.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka pa efektivna
doza:
– za otroke, mlajše od 16 let, ki obiskujejo bolnike, v katerih telo je bila vnesena radioaktivna snov, ali pridejo v njihovo
območje, ne sme presegati 1 mSv v obdobju zdravljenja,
– za odrasle, starejše od 60 let, ki obiskujejo bolnike, v katerih telo je bila vnesena radioaktivna snov, ali pridejo v njihovo
območje, ne sme presegati 15 mSv v obdobju zdravljenja in
– za druge osebe, ki nevede pridejo v območje radioaktivnih bolnikov, ne sme presegati 0,3 mSv na leto.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka pa lahko
organ, pristojen za varstvo pred sevanji, odobri za posamezne
primere večje vrednosti efektivne doze, če gre za zdravstveno
upravičene primere.
(4) Način izračuna doz za negovalce ali prostovoljce, ki
sodelujejo pri medicinskih in biomedicinskih raziskavah, je enak
kot način izračuna doz iz 9. člena te uredbe.
(5) Negovalci in prostovoljci morajo biti seznanjeni s tveganjem zaradi izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem in prejeti
pisno navodilo o ukrepih, ki jih morajo upoštevati, da se tveganje zaradi obsevanosti zmanjša.
12. člen
(ukrepi za člane posadk zračnih plovil)
(1) Izvajalec poletov mora izdelati oceno varstva pred
sevanji, razen:
– če nihče od članov njegove posadke ne opravi več kot
100 ur poletov letno ali
– če višina poletov ne presega 6000 m.
(2) Če iz ocene varstva pred sevanji sledi, da člani letalske posadke lahko prejmejo letne efektivne doze zaradi kozmičnega sevanja, ki so večje kot 1 mSv, mora izvajalec poletov:
– člane letalske posadke seznaniti s tveganjem za zdravje
zaradi izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem, vključno s tveganjem za nerojenega otroka in v zvezi s tem z nujnostjo, da
noseča članica posadke o nosečnosti takoj obvesti izvajalca
poletov,
– zagotoviti individualno oceno efektivnih doz in z njo
seznaniti člane letalske posadke,
– sprejeti organizacijske in administrativne ukrepe, s katerimi se optimizira izpostavljenost letalske posadke na način, da
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se kolektivna doza, kolikor je le mogoče, čim bolj enakomerno
razporedi med posamezne člane posadke,
– v primeru nosečih članic letalske posadke z organizacijskimi in administrativnimi ukrepi zagotoviti, da bo efektivna
doza za nerojenega otroka tako nizka, kot je to razumno mogoče doseči, in da ta doza v preostalem obdobju nosečnosti
ne bo presegla mejne doze za posameznika iz prebivalstva,
določene v zakonu, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji
in jedrsko varnost. Če noseča ženska ne želi biti izpostavljena ionizirajočim sevanjem, jo je treba premestiti na delovno
mesto na tleh.
(3) Če iz ocene varstva pred sevanji iz prvega odstavka
tega člena ali iz individualnih ocen doz iz druge alineje prejšnjega odstavka sledi, da člani letalske posadke lahko prejmejo
letne efektivne doze zaradi kozmičnega sevanja, ki so večje
kot 6 mSv, mora izvajalec poletov poleg ukrepov iz prejšnjega
odstavka zagotoviti:
– zdravstveni nadzor članov letalske posadke pri pooblaščenem izvajalcu zdravstvenega nadzora,
– usposabljanje v zvezi z varstvom pred sevanjem, vključno s preverjanjem in obnavljanjem znanja, kot je določeno za
izpostavljene delavce.
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kjer je
– MLVi ⋅ e(g)i mejna efektivna doza za vnos i-tega radionuklida z zauživanjem ali vdihavanjem,
– Ez, m mejna efektivna doza zaradi zunanje obsevanosti,
– Σj ≠ i, pa je vsota po vseh mejnih vnosih j-tih radionuklidov zaradi zauživanja in vdihavanja, razen i-tega.
15. člen
(izpeljane vrednosti koncentracije)
(1) Izpeljana vrednost koncentracije posameznega radionuklida v zraku, vodi ali hrani se izračuna iz mejne vrednosti
letnega vnosa MLVj, inh ali MLVj, ing, prostornine vdihanega zraka
Vz (m3), prostornine zaužite vode Vv (m3) ali mase zaužite hrane mh (kg) na naslednji način:

ali
III. MEJNE VREDNOSTI RADIOAKTIVNE KONTAMINACIJE
13. člen
(radioaktivna kontaminacija)
Mejne vrednosti radioaktivne kontaminacije zraka, površinskih in podzemnih voda, namenjenih za pripravo pitne vode,
živil, radioaktivne kontaminacije človekovega telesa, površin
delovnega okolja, tal, krme, izdelkov za osebno higieno in
nego, tobaka in tobačnih izdelkov, gradbenega materiala ter
drugih izdelkov se določijo na podlagi mejnih vrednosti letnega
vnosa radionuklidov v človeški organizem zaradi zaužitja in
vdihavanja, hitrosti efektivne doze Ėz zaradi zunanje obsevanosti ter izpeljanih vrednosti koncentracij, določenih na podlagi
mejnih doz.
14. člen
(mejna vrednost letnega vnosa)

ali

kjer je IK izpeljana vrednost koncentracije.
(2) Mejne vrednosti kontaminacije so lahko enake izpeljanim vrednostim koncentracij le, če je samo ena prenosna
pot enega radionuklida vzrok za kontaminacijo. Če je območje
istočasno kontaminirano z različnimi radionuklidi, je treba določiti nižje izpeljane mejne vrednosti koncentracij ob upoštevanju
naslednje neenačbe:

(1) Kontaminacija notranjosti človekovega telesa ne sme
presegati mejne vrednosti letnega vnosa posameznega radionuklida v človekov organizem, ki se izračuna na naslednji
način:
vodi.

kjer je Ki koncentracija i-tega radionuklida v zraku ali pitni
16. člen
(avtorizirane in operativne dozne ograde)

in

kjer je
– MLV mejna vrednost letnega vnosa radionuklidov,
– Em mejna efektivna doza ter
– e(g)j, inh in e(g)j, ing predvideni efektivni dozi na enoto
vnosa zaradi zaužitja oziroma vdihavanja.
(2) Mejne vrednosti letnega vnosa zaradi zaužitja MLVj, ing
se lahko uporabljajo kot podlaga za izračun notranje obsevanosti, do katere je prišlo zaradi vnosa radionuklidov v organizem z
zaužitjem, ne smejo pa se uporabiti za določitev koncentracije
radionuklidov v pitni vodi in živilih v delovnem okolju.
(3) Za vnos več radionuklidov v organizem, ki je izpostavljen tudi zunanjim ionizirajočim sevanjem, je treba določiti
nižje mejne vrednosti letnega vnosa tako, da je izpolnjen pogoj,
izražen na naslednji način:

(1) Če s tehnično izvedljivimi in ekonomsko upravičenimi
ukrepi ob upoštevanju družbenih dejavnikov ni mogoče zagotoviti takšnih razmer, da bi bile radioaktivne kontaminacije nižje
od izpeljanih mejnih vrednosti koncentracij iz prejšnjega člena,
je treba skrajšati čase izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem
za ljudi z določitvijo avtoriziranih ali operativnih doznih ograd
ali vrednosti sevalnih veličin.
(2) Avtorizirane in operativne mejne vrednosti za hitrost
efektivne doze Ėi, z in za izpeljane vrednosti koncentracij IK se
izračunajo tako, da se v enačbah iz 9., 14. in 15. člena te uredbe upošteva nižje vrednosti za posamezne mejne vrednosti
(Em, MLV ali Ez, m) ter krajše čase izpostavljenosti ionizirajočim
sevanjem oziroma z njimi sorazmerne prostornine vdihanega
kontaminiranega zraka Vz, zaužite kontaminirane vode Vv ali
mase zaužite kontaminirane hrane mh.
17. člen
(mejne vrednosti kontaminacije zraka)
(1) Izpeljana vrednost koncentracije posameznega radionuklida v zraku delovnega okolja se izračuna iz mejne efektivne

Stran

2824 /

Št.

18 / 20. 3. 2018

doze Em, predvidene efektivne doze na enoto vnosa e(g)j,inh in
prostornine vdihanega zraka Vz v delovnih urah enega leta na
naslednji način:

kjer g označuje skupino posameznika in j posamezni
radionuklid. Za delavce, razvrščene v kategorijo A izpostavljenih delavcev, je treba uporabiti mejno dozo 20 mSv/leto, za
delavce, razvrščene v kategorijo B izpostavljenih delavcev, pa
6 mSv/leto ter prostornino vdihanega zraka 2400 m3/leto ali
1,2 m3/h v 2000 urah na leto.
(2) Izpeljana vrednost koncentracije v zraku bivalnega
okolja se izračuna na način iz prejšnjega odstavka, le da
g označuje starostno skupino posameznika, vrednost Em je
1 mSv/leto in prostornina vdihanega zraka je 7000 m3/leto ali
0,8 m3/h v 8766 urah na leto.
(3) V preglednici priloge H ICRP 119 so določene predvidene efektivne doze na enoto vnosa za hlapne in reaktivne
pline za različne starostne skupine.
(4) V preglednici priloge C ICRP 119 so določene hitrosti
efektivne doze na enoto koncentracije v zraku za izpostavljenost ionizirajočim sevanjem zaradi žlahtnih plinov.
18. člen
(mejne vrednosti kontaminacije površinskih
in podzemnih voda)
(1) Izpeljana vrednost koncentracije za posamezni radionuklid v površinskih in podzemnih vodah, razen za pitno
vodo, se izračuna kot količnik med mejno efektivno dozo za
posameznika iz prebivalstva in predvideno efektivno dozo na
enoto vnosa e(g)j, ing za posamezni radionuklid ter prostornino
zaužite vode v enem letu, na naslednji način:
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presegati 8 Bq na 100 cm2 za sevalce alfa in 80 Bq na 100 cm2
za sevalce beta in gama.
(4) Mejne vrednosti notranje kontaminacije posameznika
iz prebivalstva so enake mejnim vrednostim letnega vnosa
posameznih radionuklidov v človekov organizem iz 14. člena
te uredbe, pri čemer je mejna efektivna doza Em, vrednosti za
e(g)j, inh ali e(g)j, ing pa so določene v preglednicah prilog F in
G ICRP 119.
(5) Mejne vrednosti notranje kontaminacije izpostavljenih delavcev so enake mejnim vrednostim letnega vnosa
posameznih radionuklidov v človekov organizem iz 14. člena
te uredbe, pri čemer je mejna efektivna doza Em določena
glede na razporeditev izpostavljenih delavcev v kategorijo A
ali B, e(g)j, inh in e(g)j, ing pa so določene v preglednici priloge
A ICRP 119.
20. člen
(mejne vrednosti kontaminacije delovnega okolja)
(1) Mejna vrednost odstranljive radioaktivne kontaminacije površin v nadzorovanem območju in na zunanji strani zaščitnih oblek je 400 Bq na 100 cm2 za sevalce alfa in 4000 Bq
na 100 cm2 za sevalce beta in gama.
(2) Mejne vrednosti iz prejšnjega odstavka ne vključujejo
trdno vezane kontaminacije, če je z gotovostjo ugotovljeno,
da ni nevarnosti pred širjenjem kontaminacije ali vpoja v kožo.
(3) Če je na površinah v nadzorovanem območju, na
opremi, v oblekah in v perilu vezana radioaktivna kontaminacija, sta mejni vrednosti odstranljive radioaktivne kontaminacije
površin v nadzorovanem območju in na zunanji strani zaščitnih
oblek 40 Bq na 100 cm2 za sevalce alfa in 400 Bq na 100 cm2
za sevalce beta in gama.
(4) Mejna vrednost odstranljive in vezane radioaktivne
kontaminacije na nedostopni površini je enaka 0,4 MBq na
100 cm2 za delce alfa in 4 MBq na 100 cm2 za delce beta in
žarke gama.
(5) Če je v tehnološkem procesu zagotovljeno, da ni
nevarnosti pred širjenjem odstranljive kontaminacije z nedostopne površine, sme kontaminacija presegati mejno vrednost
iz prejšnjega odstavka.
21. člen

kjer je:
– Vv prostornina zaužite vode v enem letu, ki je enaka
0,75 m3 za odrasle,
– g oznaka za skupino odraslih posameznikov in
– j oznaka za posamezni radionuklid.
(2) Mejna vrednost radioaktivne kontaminacije vode, namenjene za oskrbo s pitno vodo, se določi kot izpeljano vrednost koncentracije radionuklidov v vodi, izračunano iz enačbe
iz prejšnjega odstavka, ob upoštevanju, da je vrednost mejne
efektivne doze Em = 0,1 mSv/leto.
(3) Mejne vrednosti letnega vnosa radionuklidov MLV v
človeški organizem z zaužitjem pitne vode se izračunajo na
podlagi enačbe iz 14. člena te uredbe, ob upoštevanju, da je
vrednost mejne efektivne doze Em = 0,1 mSv/leto.
(4) V mejni efektivni dozi 0,1 mSv/leto iz prejšnjega odstavka niso upoštevani prispevki k efektivni dozi zaradi prisotnosti tritija 3H, kalija 40K, radona 222Rn, 220Rn in njunih
razpadnih produktov.
19. člen
(mejne vrednosti kontaminacije človekovega telesa)
(1) Mejna vrednost radioaktivne kontaminacije zunanjih
površin kože in vidnih sluznic posameznika iz prebivalstva
je 4 Bq na 100 cm2 za sevalce alfa in 40 Bq na 100 cm2 za
sevalce beta in gama.
(2) Na koži ljudi v bivalnem okolju ne sme biti odstranljive
kontaminacije.
(3) Mejna vrednost radioaktivne kontaminacije zunanjih
površin kože in vidnih sluznic izpostavljenih delavcev ne sme

(mejne vrednosti kontaminacije površin)
(1) Mejna vrednost radioaktivne kontaminacije površin
človekovega bivalnega in delovnega okolja, ki ni del nadzorovanega območja, je enaka 4 Bq na 100 cm2 za delce alfa in
40 Bq na 100 cm2 za sevalce beta in gama.
(2) Za površino iz prejšnjega odstavka se štejejo površine
tal, prostorov in opreme, predmetov za splošno rabo, perila in
osebne obleke, pri čemer pa na njih ne sme biti odstranljive
radioaktivne kontaminacije.
(3) Mejna vrednost hitrosti efektivne doze zunanjega sevanja Ėz ali indeksa hitrosti ekvivalentne doze zaradi radioaktivno kontaminiranih površin človekovega bivalnega in delovnega
okolja, ki ni del nadzorovanega območja, je enaka 1 μSv/h pri
razdalji 10 cm od površine.
(4) Mejna vrednost hitrosti efektivne doze zunanjega sevanja Ėz ali hitrosti indeksa ekvivalentne doze zaradi kontaminiranih površin človekovega bivalnega in delovnega okolja, ki ni
del nadzorovanega območja, je enaka 0,1 μSv/h nad ozadjem
naravnega sevanja pri razdalji 1 m od površine.
(5) Posamezne specifične aktivnosti lahko na površinah
zemljišča, manjših od 1 m2, do desetkrat presežejo mejne
vrednosti iz prvega odstavka tega člena, vendar povprečna
radioaktivna kontaminacija na površinah do 10 m2 ne sme
presegati mejnih vrednosti.
(6) Posamezne specifične aktivnosti lahko na površinah,
ki niso površine zemljišč in so manjše od 100 cm2, do desetkrat presežejo mejne vrednosti iz prvega odstavka tega člena,
vendar povprečna radioaktivna kontaminacija na površinah do
1000 cm2 ne sme presegati mejnih vrednosti.
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22. člen

26. člen

(mejne vrednosti kontaminacije delovne obleke)

(mejne vrednosti kontaminacije drugih izdelkov)

Mejna vrednost kontaminacije delovne in zaščitne obleke,
posteljnine in perila iz medicinskih ustanov in laboratorijev, ki se
perejo v javnih pralnicah, ter zunanja stran pošiljk, ki vsebujejo
radioaktivno snov in se pošiljajo z javnim transportom, je enaka
40 Bq na 100 cm2 za sevalce alfa in 400 Bq na 100 cm2 za
sevalce beta in gama.

(1) Mejna vrednost radioaktivne kontaminacije zaradi radionuklida, katerega razpolovni čas je daljši od 60 dni, je za
tekoče ali prašnate snovi splošne rabe enaka mejni vrednosti
radioaktivne kontaminacije za površinsko in podzemno vodo,
ki ni namenjena za pitje, pri čemer je treba prostornino 1 m3
nadomestiti z maso snovi 1000 kg.
(2) Če je razpolovni čas radionuklida krajši od 60 dni, so
mejne vrednosti radioaktivne kontaminacije zaradi tega radionuklida desetkrat večje od mejne vrednosti radioaktivne kontaminacije za tekoče ali prašnate snovi iz prejšnjega odstavka.
(3) Mejna vrednost radioaktivne kontaminacije je za trdne
kompaktne predmete splošne rabe enaka stokratni vrednosti
mejne vrednosti radioaktivne kontaminacije za površinsko in
podzemno vodo, pri čemer pa je mejna vrednost hitrosti efektivne doze zunanjega sevanja Ėz enaka 1 μSv/h pri razdalji 10 cm
od površine predmetov in 0,1 μSv/h nad ozadjem naravnega
sevanja pri razdalji 1 m od površine predmetov.
(4) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka
tega člena veljajo za naravne radionuklide mejne vrednosti iz
prejšnjega odstavka.

23. člen
(mejne vrednosti kontaminacije hrane in krme)
(1) Mejne vrednosti kontaminacije hrane so enake izpeljanim vrednostim koncentracij, ki se izračunajo na naslednji
način:

stva,

kjer je:
– Em mejna efektivna doza za posameznika iz prebival-

– mh masa hrane, zaužite v enem letu,
– g oznaka za referenčno skupino prebivalstva in
– j oznaka za posamezni radionuklid.
(2) Če masa in sestava zaužite hrane za referenčno skupino prebivalstva ni znana, je treba v izračunu iz prejšnjega
odstavka prevzeti za maso zaužite hrane vrednost 250 kg za
odrasle osebe.
(3) Če je hrana kontaminirana z več radionuklidi, je treba
določiti mejne vrednosti kontaminacije hrane ob upoštevanju
neenačbe:

kjer je Kj koncentracija j-tega radionuklida v hrani.
(4) Če s tehnično izvedljivimi in ekonomsko upravičenimi
ukrepi ob upoštevanju družbenih dejavnikov ni mogoče zagotoviti takšnih razmer, da bi bile radioaktivne kontaminacije hrane
nižje od izpeljanih mejnih doz, morajo pristojni organi v skladu
s predpisom, ki ureja koordinacijo delovanja ministrstev in
njihovih organov v sestavi s pristojnostmi na področju varnosti
živil in krme, zdravstvenega varstva živali in zaščite živali ter
zdravstvenega varstva rastlin, zagotoviti, da se zmanjša količina zaužite kontaminirane hrane tako, da ni presežena mejna
letna efektivna doza.
24. člen
(mejne vrednosti kontaminacije zdravil in izdelkov
za osebno higieno in nego)
(1) Mejna vrednost letnega vnosa radionuklidov v človeški organizem z zdravili, ki niso radiofarmaki, je enaka mejni
vrednosti letnega vnosa radionuklidov v človeški organizem z
zaužitjem pitne vode.
(2) Mejne vrednosti kontaminacije sredstev za osebno
higieno in nego, lepotilnih in negovalnih sredstev za obraz in
telo ter otroških igrač so enake mejnim vrednostim radioaktivne
kontaminacije vode, namenjene za oskrbo s pitno vodo.
25. člen
(mejne vrednosti kontaminacije tobaka in tobačnih izdelkov)
Mejna vrednost radioaktivne kontaminacije tobaka in tobačnih izdelkov je 37 Bq sevalcev alfa na kilogram tobaka in
tobačnih izdelkov.

IV. REFERENČNE RAVNI
27. člen
(referenčne ravni za obstoječe izpostavljenosti
in ob izrednih dogodkih)
(1) Ne glede na določila o referenčnih ravneh za ekvivalentne doze je referenčna raven za efektivne doze 20 mSv na
leto za obstoječe izpostavljenosti in 100 mSv (akutno ali letno)
za izpostavljenost ob izrednem dogodku.
(2) V določenih primerih se lahko uporabljajo referenčne
ravni, nižje od ravni, določenih v prejšnjem odstavku:
– za izpostavljenost ob izrednem dogodku lahko upravni
organ, pristojen za jedrsko varnost, priporoči referenčno raven,
manjšo od 100 mSv, tudi manjšo od 20 mSv, če je mogoče
zagotoviti ustrezno zaščito ali niso povzročeni previsoki stroški;
– za posebne primere obstoječe izpostavljenosti, povezane z viri ionizirajočega sevanja ali prenosnimi potmi, lahko
pristojni upravni organ določi referenčno raven, manjšo od
20 mSv na leto, tudi manjšo od 1 mSv na leto, če je to ekonomsko in socialno upravičeno.
(3) Ustrezne referenčne ravni upravni organ, pristojen
za jedrsko varnost, določi tudi za prehod iz izpostavljenosti
ob izrednem dogodku na obstoječo izpostavljenost zlasti ob
koncu dolgoročnih protiukrepov, kot je preselitev. Pri tem je
treba upoštevati prevladujoče razmere in družbena merila, ki
lahko vključujejo:
– za izpostavljenosti do vključno 1 mSv na leto: splošne
informacije o ravni izpostavljenosti brez posebnega obravnavanja izpostavljenosti posameznikov,
– za izpostavljenost do vključno 20 mSv na leto: posebne
informacije, na podlagi katerih lahko posamezniki po možnosti
obvladujejo lastno izpostavljenost,
– za izpostavljenost do vključno 100 mSv na leto: oceno
doz posameznikov in posebne informacije o nevarnostih sevanj
ter razpoložljivih ukrepih za zmanjšanje izpostavljenosti.
28. člen
(gradbeni materiali)
(1) Referenčna raven za zunanjo izpostavljenost zaradi
sevanja gama iz gradbenih materialov v zaprtih prostorih znaša 1 mSv na leto. Ta vrednost pomeni dodatno obremenitev k
siceršnji izpostavljenosti zaradi naravnega ozadja na prostem.
(2) Gradbeni materiali, zaradi katerih je lahko presežena referenčna raven za zunanjo izpostavljenost iz prejšnjega
odstavka, so navedeni v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.
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(3) Pred prosto prodajo gradbenega materiala, določenega v prejšnjem odstavku, morajo biti za ta gradbeni material
izmerjene specifične aktivnosti radionuklidov Ra-226, Th-232
ali njegovega razpadnega produkta Ra-228 in K-40 ter na podlagi izmerjenih vrednosti izračunan indeks specifične aktivnosti
v skladu z 29. členom te uredbe.
(4) Gradbeni material iz drugega odstavka tega člena je
mogoče prosto uporabljati, če je vrednost indeksa specifične
aktivnosti za gama sevanje, izračunana na podlagi določb
29. člena te uredbe za večje materiale (zidake, beton, opeko
in podobno), manjša od 1 in za materiale, ki se uporabljajo za
oblaganje (ploščice in podobno), manjša od 6.
(5) Če so vrednosti za indeks specifične aktivnosti večje
od vrednosti v prejšnjem odstavku, je treba pred uporabo
materiala z dodatno ocenitvijo zunanje izpostavljenosti posameznikov preveriti, ali ne bodo presežene mejne vrednosti iz
prvega odstavka tega člena.
(6) Pri izračunu doze, ki bi jo prejel posameznik, je treba
upoštevati tudi druge faktorje, kot sta gostota in debelina materiala, ter faktorje v zvezi z vrsto zgradbe in predvideno uporabo
materiala (polnilo ali površinski material).
29. člen
(indeks specifične aktivnosti gradbenih materialov)
(1) Indeks specifične aktivnosti sevanja gama gradbenih
materialov se izračuna z enačbo:
I = CRa226/300 Bq/kg + CTh232/200 Bq/kg + CK40/3000 Bq/kg,
kjer so CRa226, CTh232 in CK40 specifične aktivnosti ustreznih radionuklidov (v Bq/kg) v gradbenem materialu.
(2) Indeks iz prejšnjega odstavka se nanaša na dozo
sevanja gama brez upoštevanja naravnega ozadja v stavbi,
zgrajeni iz obravnavanega gradbenega materiala.
30. člen
(splošna merila za odrejanje zaščitnih ukrepov)
(1) Kadar obstaja možnost, da posamezniki zaradi jedrske
ali radiološke nesreče v kratkem času prejmejo znatne doze,
je treba ne glede na vse okoliščine ukrepati, da preprečimo
deterministične učinke. Vrednosti posameznih meril in načini
ukrepanja so podani v preglednici 1 priloge 3, ki je sestavni
del te uredbe.
(2) V primeru jedrske ali radiološke nesreče je treba izvajati zaščitne ukrepe, s katerimi bi zmanjšali tveganje zaradi
stohastičnih učinkov izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem.
Vrednosti posameznih meril in načini ukrepanja so podani v
preglednici 2 priloge 3 te uredbe.
(3) Zmanjšati je treba tveganje prebivalcev zaradi ingestije hrane in pitne vode ter uporabe kontaminiranih izdelkov.
Zagotoviti je treba, da prejeta efektivna doza, ob upoštevanju
vseh prenosnih poti, ne presega ene desetine vrednosti, navedenih v preglednici 2 priloge 3 te uredbe.
(4) Če ni mogoče zagotoviti nadomestne hrane in vode,
je dovoljeno uživanje hrane in vode, dokler ni zagotovljena
nadomestna hrana ali voda, pod pogojem, da projicirane doze
ne presegajo vrednosti, navedenih v preglednici 2 priloge 3 te
uredbe.
(5) Zmanjšati je treba tveganje zaradi uporabe kontaminiranih vozil, opreme in drugih predmetov. Zagotoviti je treba,
da prejeta efektivna doza, ob upoštevanju vseh prenosnih poti,
ne presega ene desetine vrednosti, navedenih v preglednici 2
priloge 3 te uredbe.
31. člen
(operativne intervencijske ravni)
(1) Za operativno odločanje o zaščitnih ukrepih in s tem
zagotavljanje izpolnjevanja splošnih meril iz prejšnjega člena je
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treba uporabljati operativne intervencijske ravni (v nadaljevanju
OIR), navedene v prilogi 4, ki je sestavni del te uredbe.
(2) OIR 1, OIR 2 in OIR 3 za hitrost doze zaradi useda
se uporabljajo, da bi se ugotovilo, kje je zaradi useda potrebna
evakuacija, premestitev ali omejitev porabe ali distribucije lokalnih izdelkov, gozdnih plodov (gobe ipd.), mleka od krav na prostem, deževnice in hrane za živali, ki bi lahko bili kontaminirani.
(3) Vrednost OIR 4 se uporabi za oceno, ali ravni radioaktivne kontaminacije kože zahtevajo zdravniški pregled ali
dodatne medicinske ukrepe.
(4) Vrednosti OIR 7, izražene kot koncentracije (Bq/kg)
dveh značilnih radionuklidov (131I in 137Cs), se uporabljajo kot
kazalniki za ugotavljanje, ali so hrana, mleko in voda varni za
ljudi, ne da bi opravili celovito radionuklidno analizo.
(5) OIR 8 se uporablja za oceno, ali koncentracija radioaktivnega joda v ščitnici osebe zahteva dodaten zdravniški
pregled in spremljanje.
32. člen
(dozne omejitve za izvajalce zaščitnih ukrepov)
(1) Med izvajanjem zaščitnih ukrepov pri sanaciji posledic
izrednega dogodka je treba zagotoviti, da se poklicne izpostavljenosti ohranijo, kadar je to mogoče, pod vrednostmi mejnih
doz, določenih v zakonu, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi
sevanji in jedrsko varnost.
(2) Kadar pogoja iz prejšnjega odstavka ni mogoče izpolniti, se uporabljajo naslednji pogoji:
– določijo se referenčne ravni za poklicno izpostavljenost
ob izrednem dogodku, načeloma pod efektivno dozo 100 mSv;
– v izjemnih primerih, ko gre za reševanje življenj, preprečevanje resnih učinkov sevanj na zdravje ali preprečevanje
katastrofalnega poslabšanja razmer, se za zunanjo izpostavljenost reševalnega osebja lahko določi referenčna raven za
efektivno dozo iz zunanjega sevanja nad 100 mSv, vendar ne
višje od 500 mSv;
– referenčne ravni za posamezna opravila pri izvajanju
zaščitnih ukrepov so navedene v prilogi 5, ki je sestavni del
te uredbe. Pri ukrepih, ki niso navedeni v prvi ali drugi alineji
tega odstavka, efektivne doze posameznikov, ki sodelujejo pri
izvajanju zaščitnih ukrepov, vključno z enotami policije in civilne
zaščite, reševalci, vozniki in drugimi, ne smejo presegati mejnih
doz za izpostavljene delavce, določenih v zakonu, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost.
(3) Referenčne ravni se nanašajo na efektivno dozo zaradi zunanjega obsevanja v času izrednega dogodka in predvideno dozo zaradi vnosa radioaktivnih snovi v istem času
ter ne vključujejo doze, ki jo posameznik prejme po izrednem
dogodku zaradi prebivanja na območju, kjer ne veljajo posebne
omejitve.
(4) Izvajalci zaščitnih ukrepov, za katere je verjetno, da
bodo izvajali ukrepe, pri katerih je lahko presežena efektivna
doza 100 mSv, morajo biti vnaprej jasno in podrobno obveščeni o s tem povezanih tveganjih za zdravje in razpoložljivih
zaščitnih ukrepih. Vedeti morajo tudi, da te ukrepe izvajajo
prostovoljno.
(5) Pri izvajanju sanacijskih ukrepov, kot so popravilo
objektov in zgradb, zbiranje in odlaganje odpadkov, dekontaminacija območja in opreme, veljajo za delavce mejne doze za
izpostavljene delavce, določene v zakonu, ki ureja varstvo pred
ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost.
(6) Ženske v reproduktivni dobi ne smejo biti načrtovano
izpostavljene sevanju, ki povzroči dozo, večjo od 20 mSv,
noseče ali doječe ženske pa ne smejo sodelovati pri izvajanju
zaščitnih ukrepov na terenu.
(7) Za vse izvajalce zaščitnih ukrepov je treba zagotoviti
radiološki nadzor. Po potrebi je treba zagotoviti osebno dozimetrijo ali oceno doz posameznikov.
(8) Za vse izvajalce zaščitnih ukrepov je treba zagotoviti
posebno zdravstveno oskrbo, kot jo določa predpis, ki ureja
izvajanje zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev.
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V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
33. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve te uredbe se preneha uporabljati Uredba o mejnih dozah, radioaktivni kontaminaciji in intervencijskih
nivojih (Uradni list RS, št. 49/04 in 76/17 – ZVISJV-1).
34. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00725-3/2018
Ljubljana, dne 14. marca 2018
EVA 2017-2711-0059
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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PRILOGA 1
Utežni faktorji sevanja in tkivni utežni faktorji
Preglednica 1: Utežni faktorji sevanja
Vrsta sevanja
Fotoni
Elektroni in mioni
Protoni in naelektreni pioni
Alfa delci, fizijski delci, težki
ioni

wR
1
1
2
20

Nevtroni, En < 1 MeV
Nevtroni, 1 MeV ≤ En ≤ 50
MeV
Nevtroni, En > 50 MeV
Opomba: Vse vrednosti veljajo za obsevanje na telo ali za
notranje obsevanje iz vira v telesu.
Preglednica 2: Tkivni utežni faktorji
Tkivo

wT

Kostni mozeg (rdeč)

0,12

Debelo črevo

0,12

Pljuča

0,12

Želodec

0,12

Prsi

0,12

Preostala tkiva (a)

0,12

Spolne žleze

0,08

Mehur

0,04

Požiralnik

0,04

Jetra

0,04

Ščitnica

0,04

Površina kosti

0,01

Možgani

0,01

Žleze slinavke

0,01

Koža

0,01

(a) wT za preostala tkiva (0,12) se uporablja za aritmetično povprečno dozo 13 organov in tkiv za vsak
spol, in sicer nadledvična žleza, področje zunaj prsnega koša, žolčnik, srce, ledvica, limfni vozli,
mišice, ustna sluznica, trebušna slinavka, prostata (pri moških), tanko črevo, vranica, priželjc,
maternica/maternični vrat (pri ženskah).
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PRILOGA 2
Okvirni seznam vrst gradbenih materialov, ki lahko povzročijo čezmerno izpostavljenost
sevanju gama
Materiali v naravni obliki

Skrilavi glinavci

Materiali, ki so posledica predelave

Gradbeni materiali ali dodatki naravnega
vulkanskega izvora, kot so:
– granitoidi (na primer graniti, sienit in
ortognajs),
– porfir,
– tuf,
– pucolan (pucolanski pepel),
– lava.
Materiali z ostanki iz industrij, ki predelujejo
naravno prisoten radioaktivni material, kot so:
– elektrofiltrski pepel,
– fosforna sadra,
– fosforna žlindra,
– kositrna žlindra,
– bakrova žlindra,
– rdeče blato (ostanek iz proizvodnje
aluminija),
– ostanki iz proizvodnje jekla.
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PRILOGA 3
Splošna merila in primer ukrepanja

Preglednica 1: Splošna merila za absorbirane doze, prejete v kratkem času, pri katerih je treba
ukrepati v vsakem primeru, da bi preprečili deterministične učinke
Generični kriterij

Primer ukrepanja

Akutna izpostavljenost zunanjemu sevanju (< 10 ur):
Kostni mozega
1 Gy
Projicirana doza:
– takoj je treba izvesti preventivne ukrepe (tudi
Zarodek
0,1 Gy
v težkih pogojih), da bodo doze nižje od
Tkivob
25 Gy na 0,5 cm
splošnih meril,
Kožac
10 Gy
– opozoriti in obveščati prebivalstvo,
– izvesti takojšnjo dekontaminacijo.
Akutna izpostavljenost notranjem sevanju (30 dni):d
Kostni mozeg
0,2 Gy za radionuklide Z ≥
Doza je že prejeta:
90
– izvesti takojšen medicinski pregled in
2 Gy za radionuklide Z ≤ 89
ustrezno ukrepati,
– obvladovati kontaminacijo,
Ščitnica
2 Gy
– če je mogoče, pospešiti izločitev
Pljuča
30 Gy
radionuklidov iz telesa,
Debelo črevo
20 Gy
– zagotoviti podatke za dolgoročno spremljanje
Zarodek
0,1 Gy
zdravstvene situacije posameznikov,
– zagotoviti psihološko podporo.
______________________________________________________________
a

b
c
d

Doza v kostnem mozgu je povprečna absorbirana doza v notranjih organih (kostni mozeg, pljuča,
tanko črevo, gonade, ščitnica) in očesni leči, utežena glede na biološko učinkovitost sevanja za
deterministične efekte, ki je nastala kot posledica enakomernega polja prodornega sevanja.
Doza na 100 cm2 tkiva na globini 0,5 cm zaradi bližine vira (radioaktivni vir v roki ali žepu).
Doza na 100 cm2 kože, 0,4 mm globoko.
Doza, ki bi v 30 dneh povzročila deterministične učinke pri 5 odstotkih izpostavljenih posameznikov.

Preglednica 2: Splošna merila za ukrepanje pri jedrski ali radiološki nesreči z namenom preprečitve
stohastičnih učinkov
Splošna merila
Projicirana doza v 7 dneh presega:
‒ Dekv,ščitnica e
50 mSv
‒ Def f
100 mSv
‒ Dekv,zarodek g
100 mSv

Projicirana doza presega:
100 mSv/leto
‒ Def
100 mSv za celotno
‒ Dekv, zarodek
dobo razvoja zarodka
Prejeta doza, ki presega:
100 mSv/mesec
‒ Def
100 mSv za celotno
‒ Dekv, zarodek
dobo razvoja zarodka

Primer ukrepanja
Možni takojšnji in zgodnji ukrepi:
– jodna profilaksa,h
– zaklanjanje, evakuacija, dekontaminacija ali
omejitev kontaminacije, omejitev uživanja
vode, hrane in mleka, obveščanje in
pomirjanje javnosti.
Možni zgodnji in splošni ukrepi:
–
začasna
preselitev,
dekontaminacija,
nadomestitev vode, hrane in mleka,
obveščanje in pomirjanje javnosti.
Dolgoročno medicinsko spremljanje:
– pregled na podlagi prejete ekvivalentne doze
v prizadetih organih, svetovanje,
– svetovanje, individualen pristop.

_______________________________________________________________________________________________
e
f
g
h

Dekv, ščitnica
Ekvivalentna doza na ščitnico.
Def
Efektivna doza.
Dekv, zarodek
Ekvivalentna doza na zarodek.
Če je dozo povzročil radioaktivni jod, je treba ta ukrep izvesti pred ali neposredno po izpustu oziroma
kratek čas po inhalaciji radioaktivnega joda. Pri manjših projiciranih dozah se lahko odredi samo
zaklanjanje.
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PRILOGA 4
Vrednosti operativnih intervencijskih ravni (OIR)
OIR so določene na podlagi referenčne ravni 100 mSv. Pri uporabi nižjih referenčnih ravni je treba
OIR sorazmerno zmanjšati.
OIR

Količina

Vrednost

Ukrepi

OIR 1
meritve v okolju

Takojšnji
zaščitni
ukrepi
z
namenom
preprečevanja determinističnih učinkov sevanja.

Hitrost doze sevanja
gama 1 m od površine

1000 µSv/h

Takoj:a
– razdelitev in zaužitje jodovih tablet,b
– takojšnja varna evakuacija,
– dekontaminacija evakuirancev,c
– omejitev nenamernega zaužitja,d
‒ ustavitev uživanja lokalno pridelane hrane,e
gozdnih plodov (gobe …), mleka od krav na
prostem, deževnicef in hrane za živali,
– registracija ter radiološki in zdravstveni
pregled evakuirancev.

OIR 2
meritve v okolju

V prvih dneh:
– ocena prejetih doz in potreb po medicinskem
pregledu, svetovanju oziroma nadaljnjem
spremljanju.
Hitrost doze sevanja
gama 1 m od površine

100 µSv/h

≤ 10 dni po ustavitvi
reaktorjah

100 µSv/h

> 10 dni po ustavitvi
reaktorja

25 µSv/h

Zgodnji
zaščitni
ukrepi
z
namenom
preprečevanja stohastičnih učinkov sevanja.
Takoj:
– priprava na začasno preselitev, pred
preselitvijo je treba omejiti nenamerno
zaužitje,d
– ustavitev uživanja lokalno pridelane hrane,
gozdnih plodov (gobe ...), mleka od krav na
prostem, deževnice in hrane za živali.
Znotraj tedna ali prvega meseca:g
– registracija prebivalstva na območju,
– začasna preselitev, začne se pri najbolj
ogroženih,
– ocena prejetih doz in potreb po medicinskem
pregledu, svetovanju oziroma nadaljnjem
spremljanju.

____________________________________________________________________
a
b
c
d
e
f

g
h

Nekateri od navedenih ukrepov bodo avtomatično sproženi ob razglasitvi splošne nevarnosti.
Ne sme upočasniti evakuacije.
Če ni možna takojšnja dekontaminacija, je treba evakuiranim svetovati, da zamenjajo obleko in se
tuširajo, takoj ko bo mogoče.
Opozoriti evakuirane, da ne jedo, pijejo ali kadijo ter da držijo roke stran od ust, dokler si ne umijejo
rok.
Za lokalno pridelano hrano štejemo tisto, ki je pridelana na neposredno kontaminiranem odprtem
prostoru in jo zaužijemo v nekaj tednih.
Omejiti je treba uporabo vode, ki se nerazredčena uporablja za pitje. Preostali viri (vodnjaki,
zbiralniki, reke) bodo imeli nižje koncentracije radionuklidov zaradi redčenja, zato njihovo uporabo
omejimo le, če je presežena OIR 7.
V enem tednu je treba prepoznati območja, kjer je hitrost doze enakega velikostnega reda kot OIR 1,
v enem mesecu pa območja, kjer je presežena OIR 2.
Čas med ustavitvijo reaktorja in izvajanjem meritve. Uporabimo tudi v primeru izpustov iz bazena za
izrabljeno gorivo.
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Vrednost

Ukrepi

OIR 4
meritve kontaminacije kože

OIR 3
meritve v okolju

Splošni zaščitni ukrepi za zmanjševanje doze
pri prebivalcih s širšega območja.

OIR 5
OIR 6

Hitrost doze sevanja
gama 1 m od
površine/vira

1 µSv/h

Hitrost doze sevanja
gama 10 cm od kože

1 µSv/h

OIR 7
meritve kontaminacije
vode, hrane ali mleka

V nekaj dneh oziroma po prvem tednu:
‒ čim prej nadomestiti bistvenoi lokalno
pridelano hrano, mleko in deževnico oziroma
relocirati prebivalstvo, če nadomestitev ni
mogoča,
‒ registracija in ocena prejetih doz zaradi
uživanja lokalno pridelane hrane, mleka in
deževnice ter ocena potreb po medicinskem
pregledu, svetovanju oziroma nadaljnjem
spremljanju.
Takoj:
‒ zaužitje jodovih tablet (če niso bile zaužite že
prej),
‒ takojšnja dekontaminacija kožec in omejitev
nenamernega zaužitja,d
‒ registracija
in
zdravstveni
pregled
evakuirancev,
‒ pomiriti delavce, ki pregledujejo/prevažajo
kontaminirane, s pojasnilom, da so varni, če
upoštevajo splošna načela o zaščiti pred
infekcijo.
V nekaj dneh:
‒ ocena prejetih doz in potreb po
medicinskem pregledu, svetovanju oziroma
nadaljnjem spremljanju.

OIR 5 in OIR 6 iz zgodovinskih razlogov ni.
Značilna radionuklida

OIR 8
meritve kontaminacije
ščitnice

Takoj:
‒ ustaviti uživanje lokalno pridelane hrane,
gozdnih plodov (gobe ...), mleka od krav na
prostem, deževnice in hrane za živali, dokler
se ne preverijo glede na vrednosti OIR 7,
‒ ustaviti pretok morebitno kontaminiranega
blaga.

I-131j

1000 Bq/kg

Cs-137

200 Bq/kg

Hitrost dozek pri kontaktu s kožo pred
ščitnico (1 dan do 6 dni po izpostavitvi)
Starost ≤ 7 let

0,5 µSv/h

Starost > 7 let

2 µSv/h

‒ Ustaviti
uživanje
nebistvenih
lokalnih
pridelkov, mleka in deževnice,
‒ čim prej nadomestiti bistveno lokalno
pridelano hrano, mleko in deževnico oziroma
relocirati prebivalstvo, če nadomestitev ni
mogoča,
‒ registracija in ocena prejetih doz zaradi
uživanja lokalno pridelane hrane, mleka in
deževnice ter ocena potreb po medicinskem
pregledu, svetovanju oziroma nadaljnjem
spremljanju.
Takoj:
‒ zaužitje jodovih tablet (če niso bile zaužite že
prej),
‒ omejitev nenamernega zaužitja,d
‒ registracija in zapis izmerjenih hitrosti doz pri
ščitnici.
V nekaj dneh:
‒ ocena prejetih doz na ščitnico in ocena
potreb po medicinskem pregledu, svetovanju
oziroma nadaljnjem spremljanju.
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Omejitev uživanja bistvene hrane bi lahko imela za posledico podhranjenost in druge zdravstvene
težave.
OIR je presežena, če je presežena ena izmed omejitev (I ali Cs).
Upošteva se razlika med izmerjeno hitrostjo doze in ozadjem.
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PRILOGA 5
Referenčne ravni za efektivno dozo za delavce, ki izvajajo zaščitne ukrepe
Vrsta ukrepa
‒ Reševanje življenj,
‒ preprečevanje taljenja reaktorske sredice,
‒ preprečevanje velikega izpusta radioaktivnih snovi,
‒ preprečevanje resnih zdravstvenih poškodb,
‒ varstvo pred veliko skupinsko dozo,
‒ preprečevanje velike škode,
‒ popravilo varnostnih sistemov jedrskega reaktorja,
‒ monitoring hitrosti doze,
‒ krajša opravila, povezana z vzpostavitvijo prvotnega stanja,
‒ izvajanje takojšnjih zaščitnih ukrepov,
‒ vzorčevanje v okolju,
‒ daljša opravila, povezana z vzpostavitvijo prvotnega stanja,
‒ rutinsko delo pri intervencijah,
‒ dela, ki niso neposredno povezana z izrednim dogodkom.

Referenčna raven
500 mSv

100 mSv

50 mSv
20 mSv
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799.

Uredba o nacionalnem radonskem programu

Na podlagi prvega odstavka 73. člena Zakona o varstvu
pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS,
št. 76/17) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o nacionalnem radonskem programu
1. člen
(namen in vsebina uredbe)
(1) Ta uredba določa nacionalni radonski program.
(2) Ta uredba prenaša določbe Direktive Sveta 2013/59/
Euratom z dne 5. decembra 2013 o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja in o razveljavitvi direktiv 89/618/Euratom, 90/641/
Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom in 2003/122/Euratom
(UL L št. 13 z dne 17. 1. 2014, str. 1), zadnjič popravljene s
popravkom (UL L št. 72 z dne 17. 3. 2016, str. 69).
2. člen
(referenčna raven)
Referenčna raven povprečne letne koncentracije radona
v zaprtih bivalnih in delovnih prostorih je 300 Bqm-3.
3. člen
(metodologija določitve povprečne letne
koncentracije radona)
(1) Prva meritev, namenjena določitvi povprečne letne
koncentracije radona v zaprtih prostorih in na lokacijah, se
izvede v obdobju, ko se pričakuje najvišje koncentracije
radona. V zaprtih prostorih se prva meritev izvede v obdobju ogrevalne sezone. Prva meritev traja najmanj 30 dni in
največ 90 dni.
(2) Če rezultat prve meritve koncentracije radona ne presega vrednosti referenčne ravni, se oceni, da je tveganje za
zdravje zaradi radona v prostoru ali na lokaciji, kjer je bila
meritev izvedena, sprejemljivo in nadaljnji ukrepi niso potrebni.
Meritev koncentracije radona je treba ponoviti, če se razmere,
ki vplivajo na koncentracijo radona, spremenijo. V zaprtih prostorih te spremembe nastanejo na primer po energijski sanaciji
ali po zamenjavi oken v stavbi.
(3) Če koncentracija radona, izmerjena pri prvi meritvi,
presega vrednosti referenčne ravni, se izvede še druga meritev,
in sicer v naslednjem obdobju, ko se pričakuje najnižja koncentracija radona. V zaprtih prostorih se druga meritev izvede
v naslednjem poletnem obdobju. Druga meritev traja najmanj
30 dni in največ 90 dni.
(4) Če koncentracija radona, izmerjena pri prvi meritvi,
presega trikratnik vrednosti referenčne ravni, se takoj preverijo
možnosti skrajšanja časa zadrževanja v prostoru ali na lokaciji
in se izvaja redno prezračevanje prostorov.
(5) Rezultata prve in druge meritve se uporabita za izračun povprečne letne koncentracije radona. Če povprečna letna
koncentracija radona presega vrednosti referenčne ravni, je
treba preveriti možnosti skrajšanja časa zadrževanja v prostoru
ali na lokaciji in s tem zmanjšanja izpostavljenosti radonu. Če to
ni izvedljivo ali se ne dosežejo ustrezni učinki, je treba izvajati
ukrepe za zmanjšanje koncentracije radona v prostoru in s tem
izpostavljenosti posameznikov.
(6) Ukrepi za zmanjšanje časa zadrževanja v prostoru ali
na lokaciji in s tem izpostavljenosti radonu so lahko reorganizacija delovnih nalog in delovnega časa, premestitev delavcev
ali posameznikov iz prebivalstva v druge prostore, prenehanje
uporabe prostorov, v katerih so ljudje najbolj izpostavljeni.
Enostaven ukrep, ki pripomore k zmanjšanju izpostavljenosti,
je tudi redno prezračevanje prostorov.

Št.

18 / 20. 3. 2018 /

Stran

2835

4. člen
(metodologija za oceno doz)
(1) Oceno doz zaradi radona izvede pooblaščeni izvedenec varstva pred sevanji in pri tem uporabi metodologijo,
ki jo opredeli Mednarodna komisija za varstvo pred sevanji
(International Commission on Radiological Protection − ICRP),
ob upoštevanju razmer v teh prostorih in časa zadrževanja ali
bivanja v njih.
(2) Pri povprečni specifični aktivnosti radona 300 Bqm-3 in
ravnovesnem faktorju med radonom in njegovimi kratkoživimi
potomci 0,4 je:
– pri 2000 urah izpostavljenosti na delovnem mestu efektivna doza delavca, ki ne opravlja težkih fizičnih del, ocenjena
na 4,0 mSv;
– pri 2000 urah izpostavljenosti na delovnem mestu efektivna doza delavca v turističnih jamah ali delavca, ki opravlja
težka fizična dela v zaprtih prostorih, ocenjena na 8 mSv in
– pri 7000 urah izpostavljenosti v bivalnih prostorih efektivna doza prebivalca ocenjena na 14 mSv.
(3) Kadar se dejanske razmere razlikujejo od razmer iz
prejšnjega odstavka, izvede izračun izpostavljenosti pooblaščeni izvedenec varstva pred sevanji.
5. člen
(območja z več radona)
(1) Območja z več radona se določajo po metodologiji,
ki temelji na meritvah koncentracij radona v tleh, upoštevajoč
različne geološke sestave, vsebnosti radija-226 v kamnini in
njeni prepustnosti ter ravneh povprečnih letnih koncentracij
radona v zaprtih prostorih.
(2) Območja z več radona so ozemlja naslednjih občin:
Bloke, Cerknica, Črnomelj, Divača, Dobrepolje, Dolenjske Toplice, Hrpelje - Kozina, Idrija, Ig, Ivančna Gorica, Kočevje, Komen, Logatec, Loška dolina, Loški Potok, Miren - Kostanjevica,
Pivka, Postojna, Ribnica, Semič, Sežana, Sodražica, Vrhnika,
Žužemberk.
6. člen
(pregledovanje delovnega in bivalnega okolja)
(1) Pregledovanje delovnega in bivalnega okolja obsega:
– ugotavljanje povprečne letne koncentracija radona;
– dodatne meritve koncentracije radona, meritve koncentracije njegovih razpadnih produktov, ravnotežnega faktorja in
drugih parametrov ter analizo vzrokov za povečane koncentracije radona;
– meritve hitrosti doz sevanja gama in analizo vzrokov za
povečane hitrosti doz.
(2) Če povprečna letna koncentracija radona presega
vrednosti referenčne ravni, se vrsta in obseg meritev iz druge
in tretje alineje prejšnjega odstavka izbereta tako, da se lahko
oceni izpostavljenost delavcev ali posameznikov iz prebivalstva
in presodi potreba po ukrepih za zmanjšanje izpostavljenosti.
(3) Meritve izvede pooblaščeni izvajalec meritev radona.
Po izvedenih meritvah pooblaščeni izvajalec meritev radona
pripravi poročilo o meritvah z oceno izpostavljenosti delavcev
ali posameznikov iz prebivalstva, ki vsebuje predloge za ukrepe
varstva pred sevanji za zmanjšanje izpostavljenosti.
7. člen
(sistematično pregledovanje)
(1) S sistematičnim pregledovanjem in izvajanjem meritev
ustreznih količin se zagotavlja prepoznavanje:
– izpostavljenosti zaradi radona v objektih, namenjenih
izvajanju vzgojno-varstvenega, izobraževalnega, kulturnega ali
zdravstvenega programa;
– izpostavljenosti zaradi radona v bivalnih prostorih, ki
so v kleti ali pritličju, ali drugih prostorih, kjer je mogoče pričakovati, da povprečne letne koncentracije radona presegajo
referenčne ravni, in
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– zunanje izpostavljenosti v zaprtih prostorih že obstoječih
objektov, zaradi uporabljenih gradbenih materialov.
(2) Sistematično pregledovanje delovnega okolja se zagotavlja na mestih, kjer so radonu izpostavljeni otroci, mladina
in druge občutljivejše skupine prebivalcev (na primer bolniki),
ter tam, kjer je večja verjetnost, da lahko letne doze presežejo
6 mSv zaradi izpostavljenosti radonu in njegovim potomcem.
8. člen
(obseg in pogostost sistematičnega pregledovanja)
(1) Letno se pregleda vsaj 50 objektov, ki so namenjeni
izvajanju vzgojno-varstvenega, izobraževalnega, kulturnega ali
zdravstvenega programa, in vsaj 100 bivalnih objektov.
(2) Dodatno se lahko pregledajo tudi drugi objekti oziroma
ocenijo doze pri drugih dejavnostih, če obstaja verjetnost, da so
delavci ali posamezniki iz prebivalstva izpostavljeni povečanemu sevanju zaradi radona.
(3) Meritve in ocene doz se prednostno izvajajo v objektih,
v katerih je zaradi strukture objekta oziroma sestave tal večja
verjetnost za povečano izpostavljenost radonu, in tam, kjer
se lahko pričakuje povečana izpostavljenost zaradi izvajanja
dejavnosti.
9. člen
(pregledovanje na delovnih mestih)
(1) Delodajalec zagotavlja meritve radona na delovnih
mestih:
– v pritličnih ali kletnih prostorih na območjih z več radona
in
– na lokacijah, kjer je mogoče pričakovati povišane koncentracije radona, na primer v kraških in podzemnih jamah ali
na drugih mestih pod zemljo, v rudnikih, toplicah, kopališčih
in ob drugih vodnih virih radona ter na drugih deloviščih pod
zemljo, na območju celotne Republike Slovenije.
(2) Meritve radona iz prejšnjega odstavka izvajajo pooblaščeni izvajalci meritev radona, pri čemer delodajalcu svetujejo
o izboru in številu merilnih mest.
10. člen
(ukrepi v primeru povečane izpostavljenosti)
(1) Če se na podlagi meritev in ocene doz ugotovi, da
delavci ali posamezniki iz prebivalstva letno prejmejo več kot
6 mSv zaradi izpostavljenosti radonu in njegovim potomcem, je
treba za zmanjšanje izpostavljenosti izvesti gradbene posege.
(2) Gradbeni posegi so namenjeni vzpostavitvi sistema
za aktivno prezračevanje zemljine pod stavbo. Kot dodaten
in nesamostojen ukrep se lahko izvede tudi tesnjenje talne
konstrukcije, saj je kakovostna izvedba tesnjenja na detajlih
pogosto težko izvedljiva.
(3) Izvajalec gradbenih posegov iz prejšnjega odstavka po
zaključku del izkaže uspešnost izvedenih ukrepov s kontrolnimi
meritvami, ki jih izvede pooblaščeni izvajalec meritev radona.
Kontrolne meritve so izvedene v takem obsegu, da se preverita
uspešnost in učinkovitost izvedenih ukrepov.
(4) Ukrepe odredi organ, pristojen za varstvo pred sevanji.
(5) Odrejeni ukrepi so sorazmerni izpostavljenosti in takšni, da se ekonomsko najugodneje doseže čim učinkovitejše
in trajno zmanjšanje izpostavljenosti.
11. člen
(sredstva za izvedbo ukrepov)
(1) Izvedbo ukrepov v objektih, namenjenih izvajanju
vzgojno-varstvenega, izobraževalnega, kulturnega ali zdravstvenega programa, zagotovi država. Sredstva za izvedbo
ukrepov zagotovi ministrstvo, pristojno za osnovno dejavnost,
ki ji je objekt namenjen, in za te namene ustrezno načrtuje
predvidena proračunska sredstva.
(2) Izvedbo ukrepov v objektih, ki niso objekti iz prejšnjega
odstavka, zagotovi lastnik objekta.
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(3) Če dejavnost vključuje izpostavljenost delavcev, izvajanje ukrepov zagotovi nosilec dejavnosti.
12. člen
(ozaveščanje na področju izpostavljenosti radonu)
Organ, pristojen za varstvo pred sevanji:
1. zagotavlja ozaveščanje javnosti, delodajalcev, zaposlenih in lokalnih nosilcev odločanja z izdajo publikacij o zdravstvenih tveganjih zaradi izpostavljenosti radonu, še posebej v
povezavi s kajenjem;
2. pripravlja smernice za preprečevanje vstopa radona v
stavbe, vključno z identifikacijo gradbenih materialov z visoko
stopnjo sproščanja radona ter izvedbo novogradenj in sanacij
objektov na območjih z več radona;
3. organizira seminarje, strokovna srečanja in delavnice o
zdravstvenih tveganjih zaradi izpostavljenosti radonu;
4. opozarja na zagotavljanje ustrezne kakovosti zraka v
notranjih prostorih, kadar se izvajajo posegi z nameni varčevanja z energijo, kot so energijske sanacije in zamenjave oken;
5. vodi zbirko podatkov o meritvah radona v zaprtih prostorih v skladu z 72. členom Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 76/17);
6. si prizadeva za dosego dolgoročnih ciljev zmanjševanja
tveganja za pljučnega raka s tem, da so vsebine o tveganju
zaradi radona ustrezno opredeljene v strateških dokumentih
za obvladovanja raka ter programih za zdravje otrok in mladostnikov;
7. v okviru finančnih možnosti podpira raziskave, namenjene boljšemu razumevanju vplivov na zdravje, povezanih z
izpostavljenostjo radonu;
8. objavlja seznam izvajalcev z znanjem in izkušnjami na
področju ustreznih novogradenj ter uspešnih sanacij zgradb.
13. člen
(ocenjevanje uspešnosti izvajanja ukrepov
in njihovo posodabljanje)
Organ, pristojen za varstvo pred sevanji:
– pripravi in vsakih pet let posodablja strategijo obvladovanja tveganj za zdravje zaradi radona z opredeljenimi cilji in
kazalci, obsegom in pogostostjo pregledovanja ter izvajanja
meritev v delovnem in bivalnem okolju;
– ocenjuje uspešnost izvajanja radonskega programa
z upoštevanjem števila meritev koncentracij radona letno in
števila meritev, s katerimi se išče vir radona v prostoru, števila
izvedenih ozaveščanj prebivalstva o radonu, deleža uspešno
saniranih stavb, glede na ugotovljeno potrebo po sanaciji, in
števila objektov, saniranih z javnimi sredstvi;
– vsaj enkrat v obdobju petih let preveri ustreznost in
posodablja seznam območij z več radona, pri čemer se upoštevajo lastnosti sestave tal in meritve koncentracij radona,
ter oceni ustreznost izbrane referenčne ravni povprečne letne
koncentracije radona v zaprtih prostorih;
– na območjih naslednjih občin: Bohinj, Borovnica, Brezovica, Gorenja vas-Poljane, Gorje, Grosuplje, Ilirska Bistrica, Jesenice, Kanal, Kostanjevica na Krki, Kostel, Metlika,
Mežica, Mirna Peč, Mokronog - Trebelno, Mozirje, Nova Gorica, Novo mesto, Osilnica, Radovljica, Straža, Škofja Loka,
Trebnje, Tržič, Velike Lašče, Vuzenica in Žirovnica ter na
območjih, kjer so bile na območjih zunaj območij z več radona
izmerjene koncentracije višje od referenčne vrednosti, izvaja
dodatne meritve.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
14. člen
(prehodna določba)
Metodologija za oceno doz iz 4. člena te uredbe se začne
uporabljati v letu 2019.
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15. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve te uredbe se v delu, ki opredeljuje
ukrepe, povezane z vplivi radona, preneha uporabljati Uredba
o programu sistematičnega pregledovanja delovnega in bivalnega okolja ter ozaveščanja prebivalstva o pomenu ukrepov
zmanjšanja navzočnosti naravnih virov sevanj (Uradni list RS,
št. 19/16 in 76/17 – ZVISJV-1).
16. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00718-5/2018
Ljubljana, dne 14. marca 2018
EVA 2017-2711-0060
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Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja
na kmetijskih zemljiščih

1. člen
V Uredbi o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na
kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 3/17) se v 5. členu
v 5. točki za besedilom »0,3 ha« doda besedilo »in je lahko
sestavljena iz več manjših fizično ločenih površin, pri čemer
posamezna zaraščena površina ne sme biti manjša od 0,1 ha«.
Za 7. točko se doda nova 8. točka, ki se glasi:
»8. pri odpravi zaraščanja na zemljiščih, ki so v evidenci
dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč opredeljena z
vrsto dejanske rabe 2000 – gozd, priložiti ustrezno dovoljenje
Zavoda za gozdove Slovenije;«.
Dosedanji 8. in 9. točka postaneta 9. in 10. točka.
Dosedanja 10. točka, ki postane 11. točka, se spremeni
tako, da se glasi:
»11. ima lahko do 50 eurov neporavnanih davčnih obveznosti do države;«.
Dosedanji 11. in 12. točka postaneta 12. in 13. točka.
V dosedanji 13. točki, ki postane 14. točka, se besedilo
»Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12
– ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15)« nadomesti z besedilom »Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 –
ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17)«.
Dosedanje 14. do 18. točka postanejo 15. do 19. točka.
2. člen
V 7. členu se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. pri odpravi zaraščanja na območju varovanj in omejitev po posebnih predpisih mora ob zahtevku za izplačilo podpore predložiti izjavo, da so dela izvedena v skladu s soglasji
in dovoljenji pristojnih organov. Agencija Republike Slovenije
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3. člen
V 8. členu se v 4. točki besedilo »Agenciji Republike
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem
besedilu: agencija) »nadomesti z besedilom »agenciji«.
4. člen
V drugem odstavku 12. člena, prvem in trinajstem odstavku 13. člena, drugem odstavku 14. člena, prvem odstavku
15. člena ter drugem in tretjem odstavku 16. člena se besedilo »Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12,
90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15)« nadomesti z besedilom
»Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 –
ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17)«.
KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-10/2018
Ljubljana, dne 14. marca 2018
EVA 2017-2330-0092
Vlada Republike Slovenije

Na podlagi prvega odstavka 1.b člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja
na kmetijskih zemljiščih

Stran

za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu:
agencija) lahko upravičenca pozove k predložitvi dodatnih dokazil za preveritev priložene izjave.«.

Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
801.

Pravilnik o največji dovoljeni vsebnosti
transmaščobnih kislin v živilih

Na podlagi 8. člena in četrtega odstavka 62. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12
– ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o največji dovoljeni vsebnosti transmaščobnih
kislin v živilih
1. člen
(1) Ta pravilnik določa največjo dovoljeno vsebnost transmaščobnih kislin v živilih, danih v promet na ozemlju Republike Slovenije.
(2) Določbe tega pravilnika se uporabljajo za vsa rastlinska olja, maščobe in maščobne emulzije ter živila, ki vsebujejo
takšna olja, maščobe in maščobne emulzije.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se določbe tega pravilnika ne uporabljajo za živalska olja in maščobe ter za živila,
pri katerih je vsebnost transmaščobnih kislin posledica njihove
naravne prisotnosti v živalskih oljih in maščobah, ki so sestavni
del teh živil.
2. člen
Ta pravilnik se izda ob upoštevanju postopka obveščanja
v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje
informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve
informacijske družbe (UL L št. 241 z dne 17. 9. 2015, str. 1).
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3. člen
V tem pravilniku uporabljen izraz vsebnost transmaščobnih kislin pomeni vsoto v živilu prisotnih nenasičenih maščobnih
kislin z vsaj eno dvojno vezjo ogljik-ogljik v nekonjugirani trans
konfiguraciji.
4. člen
Največja dovoljena vsebnost transmaščobnih kislin v živilih iz 1. člena tega pravilnika ne sme preseči 2 g na 100 g
skupne vsebnosti maščob v živilu.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
5. člen
Živila, dana v promet pred uveljavitvijo tega pravilnika, ki
ne izpolnjujejo zahtev iz tega pravilnika, so lahko v prometu do
porabe zalog in največ dvanajst mesecev od uveljavitve tega
pravilnika.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-89/2018
Ljubljana, dne 19. marca 2018
EVA 2018-2330-0052
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

802.

Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati
nosilec javnega pooblastila za opravljanje
nalog spremljanja emisij in odvzemov
toplogrednih plinov v kmetijstvu

Na podlagi petega odstavka 28.a člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR,
26/14, 32/15 in 27/17) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

PRAVILNIK
o pogojih, ki jih mora izpolnjevati nosilec
javnega pooblastila za opravljanje nalog
spremljanja emisij in odvzemov toplogrednih
plinov v kmetijstvu
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik določa pogoje glede števila in izobrazbe
zaposlenih ter ustrezne tehnične opremljenosti za opravljanje
nalog spremljanja emisij in odvzemov toplogrednih plinov v
kmetijstvu, ki nastajajo pri dejavnosti v zvezi z rabo zemljišč,
spremembo rabe zemljišč in kmetijsko proizvodnjo, ki jih mora
izpolnjevati nosilec javnega pooblastila za opravljanje nalog
spremljanja emisij in odvzemov toplogrednih plinov v kmetijstvu, ki nastajajo pri dejavnosti v zvezi z rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč in kmetijsko proizvodnjo (v nadaljnjem
besedilu: nosilec javnega pooblastila).
(2) Ta pravilnik določa tudi način oblikovanja cene storitev
iz prejšnjega odstavka.
2. člen
(število in izobrazba zaposlenih)
(1) Nosilec javnega pooblastila mora imeti sam ali skupaj
z drugo pravno osebo ali samostojnim podjetnikom posameznikom, s katerim ima sklenjeno pogodbo o izvajanju del, najmanj
tri zaposlene, ki izpolnjujejo pogoje iz tega člena.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Zaposleni iz prejšnjega odstavka mora imeti najmanj
izobrazbo naravoslovne smeri, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in
je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij,
uvrščena na 8. raven, z najmanj tremi leti delovnih izkušenj. Zaposleni morajo skupaj izkazati poznavanje naslednjih področij:
1. poznavanja sektorja rabe zemljišč, spremembe rabe
zemljišč in gozdarstva (v nadaljnjem besedilu: LULUCF);
2. poznavanja poročevalskih zahtev v skladu s predpisi
Unije, ki urejajo obračunavanje emisij in odvzemov toplogrednih plinov, ki nastanejo pri dejavnostih v zvezi z rabo zemljišč,
spremembe rabe zemljišč in kmetijske proizvodnje;
3. priprave nacionalnih poročil in poročil v skladu s predpisi Unije, ki urejajo obračunavanje emisij in odvzemov toplogrednih plinov, ki nastanejo pri dejavnostih v zvezi z rabo zemljišč,
spremembo rabe zemljišč in kmetijsko proizvodnjo;
4. izvajanja terenskega dela za vzorčenje tal s poznavanjem pedologije in
5. zagotavljanja kakovosti in kontrole kvalitete.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek mora imeti eden izmed
zaposlenih, ki usklajuje delo z ostalimi zaposlenimi, vsaj magisterij ali doktorat znanosti naravoslovne smeri z najmanj petimi
leti delovnih izkušenj na področju poznavanja LULUCF.
3. člen
(tehnična opremljenost)
(1) Nosilec javnega pooblastila mora izpolnjevati pogoje
glede tehnične opremljenosti tako, da razpolaga z:
1. laboratorijem z opremo za določitev talnih parametrov
v skladu s predpisi Unije, ki urejajo obračunavanje emisij in
odvzemov toplogrednih plinov, ki nastanejo pri dejavnostih v
zvezi z rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč in kmetijsko
proizvodnjo;
2. opremo za izvedbo terenskega vzorčenja in
3. računalniško in programsko opremo, ki omogoča pripravo poročil v skladu s predpisi Unije, ki urejajo obračunavanje emisij in odvzemov toplogrednih plinov, ki nastanejo pri
dejavnostih v zvezi z rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč
in kmetijsko proizvodnjo.
(2) Nosilec javnega pooblastila mora izvajati analize v
skladu s standardi Slovenskega inštituta za standardizacijo in
mednarodnih organizacij pristojnih za standardizacijo.
4. člen
(izpolnjevanje pogojev)
Izpolnjevanje pogojev iz 2. in 3. člena tega pravilnika se
bo preverjalo v postopku izbora nosilca javnega pooblastila.
5. člen
(način oblikovanja cene)
Cena urne postavke za izvajanje nalog spremljanja emisij
in odvzemov toplogrednih plinov v kmetijstvu, ki nastajajo pri
dejavnosti v zvezi z rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč
in kmetijsko proizvodnjo, je največ 30,00 eurov neto, pri čemer
je lahko plačanih največ 270 ur na leto.
KONČNA DOLOČBA
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-386/2017/
Ljubljana, dne 16. marca 2018
EVA 2017-2330-0089
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Uradni list Republike Slovenije
803.

Količnik uskladitve preživnin in nadomestil
preživnin za leto 2018

Na podlagi 82.d in 132.a člena Zakona o zakonski zvezi
in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04 – uradno
prečiščeno besedilo, 101/07 – odl. US, 90/11 – odl. US,
84/12 – odl. US, 82/15 – odl. US in 15/17 – DZ) in 21.d člena
Zakona o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in
preživninskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 78/06 – uradno prečiščeno besedilo, 106/12 in 39/16)
ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavlja
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XII
Zneski preživnin in nadomestil preživnin iz I. do XI. točke
veljajo od 1. aprila 2018.
Št. 007-17/2018
Ljubljana, dne 6. marca 2018
EVA 2018-2611-0023
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica
za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti

KOLIČNIK
uskladitve preživnin in nadomestil preživnin
za leto 2018
I
Preživnine, ki so bile usklajene 1. aprila 2017 in preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu marcu 2017, se
povečajo za 1,3 odstotka.
II
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu aprilu
2017, se povečajo za 0,9 odstotka.
III
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu maju
2017, se povečajo za 0,6 odstotka.
IV
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu juniju in
juliju 2017, ostanejo na določeni ali dogovorjeni višini.
V
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu avgustu
2017, se povečajo za 0,6 odstotka.
VI
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu septembru 2017, se povečajo za 0,5 odstotka.

804.

Na podlagi prvega odstavka 29. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS,
št. 32/14 in 47/15 – ZZSDT) izdaja ministrica za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti

ODREDBO
o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo
1. člen
Višina prispevkov za osebno dopolnilno delo znaša na posamezno vrednotnico za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
7,37 eura, za zdravstveno zavarovanje pa 2,11 eura.
2. člen
Ta odredba začne veljati 1. aprila 2018.
Št. 0071-4/2018
Ljubljana, dne 28. februarja 2018
EVA 2018-2611-0018
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

VII
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu oktobru
2017, se povečajo za 0,3 odstotka.
VIII
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu novembru
2017, se povečajo za 0,2 odstotka.
IX
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu decembru
2017 in januarju 2018, ostanejo na določeni ali dogovorjeni
višini.
X
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu februarju
2018, se povečajo za 0,7 odstotka.
XI
Višina nadomestila preživnine se poveča za 1,3 odstotka
in znaša:
– za otroka do 6. leta starosti 75,09 eura,
– za otroka od 6. do 14. leta starosti 82,59 eura,
– za otroka nad 14. letom starosti 97,61 eura.

Odredba o višini prispevkov za osebno
dopolnilno delo

OBČINE
HORJUL
805.

Odlok o spremembi Odloka o obdelavi
določenih vrst komunalnih odpadkov
in odlaganju ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/89 – ZZLPPO, 127/06
– ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US,
33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09
– ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16)
in 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 63/10,
100/11, 80/13) je Občinski svet Občine Horjul na 16. seji
19. 12. 2017 sprejel
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ODLOK
o spremembi Odloka o obdelavi določenih
vrst komunalnih odpadkov in odlaganju
ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov
1. člen
V Odloku o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov
in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov (Uradni list RS, št. 29/16) se v 11. členu spremeni
drugi stavek v drugem odstavku tako, da se glasi: »Obračunsko
obdobje znaša tri leta.«, in se črta tretji odstavek.
2. člen
Obstoječe obračunsko obdobje se podaljša na tri leta
tako, da se izračunana predračunska cena iz Elaborata o
oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb obdelave
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO
Ljubljana za leti 2016 in 2017 upošteva kot predračunska cena
tudi za leto 2018.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0392-0004/2016-2
Horjul, dne 19. decembra 2017
Župan
Občine Horjul
Janko Prebil l.r.

LENDAVA
806.

Sklep o uvrstitvi ravnatelja javnega zavoda
Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda v plačni razred

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 –
ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14
– ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in
67/17) in prvega odstavka 3. člena Uredbe o plačah direktorjev
v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17; v nadaljevanju:
Uredba) ter vloge sveta javnega zavoda Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda, prejete dne 8. 1. 2018, v zvezi z uvrstitvijo v plačni
razred za določitev osnovne plače ravnatelja Vrtca Lendava
– Lendvai Óvoda, katerega ustanoviteljica je Občina Lendava,
župan Občine Lendava izdaja

SKLEP
o uvrstitvi ravnatelja javnega zavoda Vrtec
Lendava – Lendvai Óvoda v plačni razred
1.
Delovno mesto ravnatelja javnega zavoda Vrtec Lendava
– Lendvai Óvoda se za določitev osnovne plače uvrsti v 50.
plačni razred.
2.
Prva uvrstitev direktorja v plačni razred v skladu z Uredbo
se izvede s 1. januarjem 2018, pri čemer se vrednosti kriterijev
preverjajo na stanje 1. novembra 2017.

Uradni list Republike Slovenije
3.
Z dnem uporabe tega sklepa preneha veljati sklep o
določitvi plačnega razreda ravnatelja Vrtca Lendava – Lendvai
Óvoda, štev. 014-0010/2009 z dne 18. 2. 2009.
4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 014-0002/2018-2
Lendava, dne 10. januarja 2018
Župan – Polgármester
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

LITIJA
807.

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US),
prvega in drugega odstavka 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo,
14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl.
US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12,
101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl.
US) ter 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17)
je Občinski svet Občine Litija na 19. redni seji z dne 7. marca
2018 sprejel

SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
I.
S tem sklepom status grajenega javnega dobra lokalnega
pomena pridobijo naslednje nepremičnine, ki so v lasti Občine
Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija:
1. k.o. 1837 Kresniški vrh: 245/5, 245/8, 246/2, 252/2,
260/2, 260/3, 262/2, 262/3, 266/9, 266/11, 266/6 in 266/4,
2. k.o. 1840 Polšnik: 1568/8, 1568/6, 2083/5, 2083/4 in
2460.
II.
Sprejem tega sklepa bo podlaga za izdajo ugotovitvene
odločbe, ki jo bo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti
izdala občinska uprava Občine Litija.
Občinska uprava Občine Litija bo pravnomočno ugotovitveno odločbo o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
nato poslala pristojnemu sodišču, ki bo po uradni dolžnosti na
nepremičninah iz prve točke tega sklepa v zemljiško knjigo
vpisal zaznambo o grajenem javnem dobru.
III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-41/2013-200
Litija, dne 7. marca 2018
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

Uradni list Republike Slovenije
808.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08,
100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl.
US in 40/12 – ZUJF), drugega odstavka 23. člena Zakona o
graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05
popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US, 120/06
– Odl. US, 126/07, 57/09 – Skl. US, 108/09, 61/10 – ZRud-1
(62/10 popr.), 20/11 – Odl. US in 57/12) ter 16. člena Statuta
Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine
Litija na 19. redni seji z dne 7. 3. 2018 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
I.
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra
lokalnega pomena na naslednjih nepremičninah, ki so v lasti
Občine Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija:
1. k.o. 1842 Dole pri Litiji: 2067/3,
2. k.o. 1835 Hotič: 1345/187,
3. k.o. 1839 Jablanica: 1651/4, 1651/5 in 1651/6.
II.
Sprejem tega sklepa bo podlaga za izdajo ugotovitvene
odločbe, ki jo bo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti
izdala občinska uprava Občine Litija.
Občinska uprava Občine Litija bo po pravnomočnosti
ugotovitvene odločbe o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra, pristojnemu okrajnemu sodišču, podala predlog, da se
nepremičninah iz prve točke tega sklepa iz zemljiške knjige
izbriše zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-41/2013-201
Litija, dne 7. marca 2018
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

MOZIRJE
809.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta Trško jedro
Mozirje

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,
109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) župan Občine
Mozirje sprejme

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta Trško jedro Mozirje
(v nadaljevanju OPPN)
1. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN Trško jedro Mozirje
Na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 46/15, 77/15 in 105/15) se začne
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postopek priprave OPPN Trško jedro Mozirje, za katerega je
v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Mozirje
predvidena izdelava izvedbenega prostorskega akta – OPPN.
Območje predvidene ureditve predstavlja enote urejanja
prostora EUP MO 41, EUP MO 42, EUP MO 43 in EUP MO 44,
podrobne namenske rabe prostora CU – osrednja območja
centralnih dejavnosti, VC – celinske vode, ZD – druge urejene
zelene površine in PC – površine cest. Z OPPN Trško jedro
Mozirje se bo urejalo celotno območje trškega jedra Mozirje,
ki bo določalo pogoje za obnovo, rekonstrukcijo, novogradnjo
in odstranitev objektov za stanovanjsko, poslovno in ostale
centralne dejavnosti s pripadajočo javno gospodarsko infrastrukturo. Za obravnavano območje obstaja širši investicijski
in javni interes.
2. člen
Območje urejanja
Ureditveno območje OPPN se nahaja južno od Šmihelske
ceste, vzhodno od Ceste na Vrhe in severno od Hofbauerjeve
ulice. Obsega predele naselja Mozirje, ki se imenujejo Nb trgu,
Na Tratah, Ob Trnavi ter območje cerkve, trgovine Mercator ter
bivše občinske stavbe s parcelnimi številkami 115/3, 105/28,
352/4, 347/7, 521/3, 538/4, 668/2, 343/15, 111/2, 14/3, 7/6,
361/1, 68/13, 17/20, 106/3, 68/13, 17/20, 106/3, 68/7, 517/1,
669/4, 111/3, 362/20, 460/5, 456/1, 105/36, 460/1, 456/5, 7/9,
17/3, 354, 17/12, 347/4, 347/12, 456/3, 530/12, 517/10, 68/9,
68/10, 456/2, 463/10, 105/9, 17/23, 362/5, 542/4, 459, 105/31,
70, 68/12, 367/1, 687/2, 689/2, 115/11, 541, 362/9, 115/7,
17/31, 115/10, 13, 105/26, 463/2, 521/4, 367/2, 17/32, 362/30,
374/1, 17/30, 458/1, 115/5, 698, 72/7, 668/5, 105/37, 68/11,
542/3, 696/1, 72/4, 17/15, 517/6, 361/2, 14/1, 17/17, 10/1,
113, 68/5, 10/4, 461/1, 347/8, 362/17, 343/5, 463/3, 538/1,
363/5, 72/6, 17/13, 538/3, 702, 463/9, 668/10, 456/4, 17/8,
106/5, 105/14, 454/2, 105/17, 342/2, 10/3, 696/2, 362/7, 7/4,
105/44, 14/5, 340/4, 17/28, 517/5, 7/2, 347/3, 363/23, 362/28,
7/1, 538/2, 538/5, 347/2, 14/4, 17/29, 17/33, 542/6, 363/20,
363/21, 526, 72/5, 454/1, 106/2, 106/9, 513, 10/2, 106/4, 72/9,
542/2, 521/1, 115/6, 17/21, 105/25, 668/7, 68/8, 362/27, 374/2,
346/6, 362/25, 14/2, 105/35, 68/6, 362/16, 367/3, 343/3, 542/7,
105/29, 460/2, 115/4, 673, 463/6, 72/3, 7/7, 519, 72/10, 7/3,
7/5, 17/7, 463/7, 72/8, 17/14, 68/2, 346/3, 524/2, 685/2, 455/2,
362/14, 369, 515, 542/8, 517/8, 105/18, 347/9, 343/7, 105/7,
17/25, 115/1, 106/6, 363/22, 105/40, 358, 517/7, 462/4, 517/4,
340/1, 362/29, 17/10, 105/46, 352/3, 343/8, 17/24, 343/6,
362/11, 460/4, 517/2, 111/1, 345/1, 8, 347/11, 105/45, 68/3,
460/3, 683/2, 668/11, 362/15, 524/3, 342/1, 350/2, 697/3,
347/10, 362/10, 668/3, 71/1, 362/26, 362/24, 687/1, 106/8, 5,
17/26, 71/2, 17/22, 697/2, 352/1, 668/4, 17/18, 7/8, 528, 453/5,
362/18, 461/2, 517/9, 105/30, 17/27, 349/5, 367/4, 115/8,
105/27, vse k.o. 920 – Mozirje v Občini Mozirje. Ureditveno
območje je veliko 126.930 m2.
Sestavni del tega OPPN so tudi zemljišča izven območja
urejanja, ki so potrebna za neposredno prometno priključevanje
na omrežje javnih cest, izvedbo komunalnih priključkov in naprav gospodarske javne infrastrukture potrebnih za komunalno
opremljanje celotnega območja OPPN Trško jedro Mozirje.
3. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve za izvedbo OPPN bodo temeljile na
strateških usmeritvah iz prostorskih aktov občine ter njihovih
strokovnih podlag, dejanskega stanja prostora, pridobljenih
smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag, ob upoštevanju programskih izhodišč pobudnikov in lokalne skupnosti.
Prostorske ureditve OPPN bodo temeljile na:
– analizi stanja prostora in dejanske rabe,
– idejni zasnovi prostorske ureditve območja na podlagi
pobud investitorjev in programskih izhodišč občine,
– idejni zasnovi predvidenih objektov,
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– idejni zasnovi krajinskih ureditev,
– idejnih rešitvah prometnega priključevanja na javno
cestno omrežje,
– idejnih rešitvah komunalne infrastrukture, znotraj in
zunaj območja urejanja.
V primeru, da se bodo za prostorsko ureditev pripravile
variantne rešitve, je le-te potrebno ovrednotiti in medsebojno
primerjati s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika.
V kolikor se med postopkom ugotovi, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se jih pripravi med postopkom.
Strokovne podlage se pripravijo na osnovi projektnih nalog, ki
jih pripravi občinska strokovna služba skupaj z izdelovalcem
OPPN, ob upoštevanju že izdelanih analiz. Vključijo se tudi
druge strokovne podlage, ki izhajajo iz nadrejenih prostorskih
aktov ali zahtev pristojnih nosilcev urejanja prostora in obravnavajo vsebine, ki so v skladu z veljavno zakonodajo v pristojnosti
Občine Mozirje.
4. člen
Oblika in vsebina
OPPN se po postopku, vsebini, obliki in načinu pripravi
skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje, in sicer:
– z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS,
št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11
– ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12);
– s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS,
št. 99/07).
V primeru izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (v
nadaljevanju: CPVO) se okoljsko poročilo pripravi skladno z
določili veljavne zakonodaje.
5. člen
Roki za pripravo OPPN
Postopek priprave, obravnave in sprejema OPPN bo potekal predvidoma po naslednjem terminskem planu:
Faza v postopku

Rok izvedbe

Objava sklepa o pripravi OPPN

februar 2018

Priprava osnutka OPPN

april 2018

Pridobitev smernic nosilcev urejanja
prostora

maj 2018

Pridobitev odločbe o potrebnosti izvedbe
celovite presoje vplivov na okolje

maj 2018

Izdelava dopolnjenega osnutka OPPN

junij 2018

Javna razgrnitev in javna obravnava

junij 2018

Opredelitev občine do stališč, pripomb
in predlogov
Priprava predloga OPPN

– Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za
zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode,
Mariborska 88, 3000 Celje,
– Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
– Komunala Mozirje d.o.o, Praprotnikova 36, 3330 Mozirje,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za ceste, OE
Celje, Lava 44, 3000 Celje,
– Telemach širokopasovne komunikacije d.o.o., Brnčičeva
ulica 49A, 1231 Ljubljana – Črnuče,
– Telekom Slovenija, Regionalna enota TK omrežja
Vzhod, Center skrbništva TK kabelskega omrežja, Lava 1,
3000 Celje,
– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Vodnikova
ulica 3, 3000 Celje,
– Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema
vloge in ustreznega gradiva za pridobitev smernic in mnenj,
le teh ne podajo pisno, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa
mora pripravljavec OPPN upoštevati vse zahteve, ki jih za
načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni
predpisi.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja
prostora, če se v okviru postopka priprave ugotovi, da so potrebne njihove smernice za načrtovanje predvidene prostorske
ureditve.
7. člen
Financiranje priprave OPPN
Vse stroške v zvezi s pridobivanjem strokovnih rešitev
OPPN, izdelavo OPPN, vodenjem vseh z zakonom zahtevanih upravnih postopkov ter pridobivanjem smernic in mnenj
prevzema pripravljavec prostorskega načrta Občina Mozirje,
Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje.
8. člen
Objava in začetek veljavnosti sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in na svetovnem spletu (http://www.mozirje.si) ter začne veljati
naslednji dan po objavi.
Št. 3500-0001/2018
Mozirje, dne 14. marca 2018
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

avgust 2018
september 2018

Pridobitev mnenj nosilcev urejanja
prostora

oktober 2018

Priprava usklajenega predloga OPPN

november 2018

Obravnava in sprejem OPPN
na občinskem svetu

december 2018

Objava odloka v uradnem listu

januar 2019

6. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice
za pripravo OPPN
Pristojni nosilci urejanja prostora, ki dajo smernice za
pripravo OPPN so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana (CPVO),

REČICA OB SAVINJI
810.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
zemljišču s parcelnimi številkami 1090/11,
1090/10 in 1090/7, vse k.o. Rečica ob Savinji
(921)

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 110/02, 97/03 – odl. US, 41/04 – ZVO-1, 45/04
– ZVZP-A, 47/04, 62/04 – odl. US, 92/05 – ZJC-B, 93/05 –
ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1,
76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr,
110/13, 17/14 – ZUOPŽ, 22/14 – odl. US, 19/15) in 15. člena
Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16), je
Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 23. sej dne 22. 2.
2018 sprejel
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SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču
s parcelnimi številkami 1090/11, 1090/10
in 1090/7, vse k.o. Rečica ob Savinji (921)
I.
Občina Rečica ob Savinji ukine status javnega dobra
zemljišču v k.o. Rečica ob Savinji (921):
– parcelna številka 1090/11, v izmeri 15 m²,
– parcelna številka 1090/10, v izmeri 118 m² in
– parcelna številka 1090/7, v izmeri 435 m².
II.
Na zemljišču iz I. člena tega sklepa se vknjiži lastninska
pravica v korist Občine Rečica ob Savinji.
III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 03200-0001/2018-5
Rečica ob Savinji, dne 22. februarja 2018

Št.

811.

Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi
dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah
in dopolnitvah Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za poslovno
cono Blanca – območje Varilstva Bizjak,
Dejan Bizjak s.p. in 3PK, d.o.o.

Na podlagi 60. člena in ob smiselni uporabi določb 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07,
70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C,
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15
– ZUUJFO) ter 8. in 34. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni
list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17) je župan Občine Sevnica dne
16. 3. 2018 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi in javni obravnavi
dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah
in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za poslovno cono Blanca –
območje Varilstva Bizjak, Dejan Bizjak s.p.
in 3PK, d.o.o.
1. člen
Javno se razgrne dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske
cone Sevnica (v nadaljevanju: SD OPPN 1).
2. člen
Javna razgrnitev SD OPPN 1 bo potekala v času od
ponedeljka, 26. 3. 2018 do ponedeljka, 9. 4. 2018 v prostorih
Oddelka za okolje in prostor Občine Sevnica, Glavni trg 19a,
8290 Sevnica, v času uradnih ur.
Gradivo bo v času javne razgrnitve objavljeno tudi na
spletnem portalu Občine Sevnica.
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3. člen
Javna obravnava dopolnjenega osnutka SD OPPN 1 bo v
četrtek, 5. 4. 2018 s pričetkom ob 17.00 uri v prostorih Krajevne
skupnosti Blanca, Blanca 24, 8283 Blanca.
4. člen
V času javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega
osnutka, lahko k razgrnjenem gradivu svoje pripombe in predloge podajo vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predlogi se lahko podajo:
– pisno ali v ustni obliki na javni obravnavi,
– z vpisom v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne
razgrnitve.
Rok za oddajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan
javne razgrnitve.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
ter na spletni strani Občine Sevnica in stopi v veljavo naslednji
dan po objavi.
Št. 3505-0002/2017
Sevnica, dne 16. marca 2018
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.
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ŠALOVCI
812.

Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta
Občine Šalovci

Na podlagi 18. in 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in spr.) ter na podlagi 30. člena
Statuta Občine Šalovci sprejel (Uradni list RS, št. 38/06) je
župan Občine Šalovci dne 14. marca 2018 sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Občinskega prostorskega načrta Občine Šalovci
1. člen
(vsebina sklepa)
(1) S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Šalovci, sprejetega z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine
Šalovci (Uradni list RS, št. 41/14, v nadaljnjem besedilu: OPN).
(2) Spremembe in dopolnitve OPN obsegajo:
– spremembe in dopolnitve OPN, ki izhajajo iz izraženih
in utemeljenih razvojnih potreb občanov, zainteresiranih lastnikov zemljišč ter druge zainteresirane javnosti, podanih v obliki
pobud v času od 10. 8. 2017 do 5. 3. 2018. Spremembe se
nanašajo na:
– spremembe in dopolnitve OPN zaradi občinskih razvojni
potreb,
– odpravo ugotovljenih nejasnosti v besedilnem delu
OPN,
– odpravo ugotovljenih neskladij med besedilnim in grafičnim delom OPN,
– spremembe in dopolnitve OPN zaradi izraženih razvojnih potreb pristojnih nosilcev urejanja prostora ter prilagoditve
OPN zaradi spremenjenih predpisov in režimov.
(3) Spremembe in dopolnitve OPN se pripravijo v okviru
strateških usmeritev OPN, saj strateški del OPN ni predmet
sprememb.
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2. člen

(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb
in dopolnitev OPN)
(1) Občina Šalovci je leta 2014 sprejela OPN, skupaj z
Okoljskim poročilom.
(2) Po sprejetju OPN se je Občina Šalovci odločila za
pripravo sprememb in dopolnitev OPN zaradi prejetih novih
pobud po spremembi namenske rabe zemljišč in skladno s
šestim odstavkom 47. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, ki nalaga, da mora občina najmanj enkrat na dve leti
preveriti ustreznost prejetih pobud po spremembi namenske
rabe.
(3) Spremembe in dopolnitve OPN se pripravijo na podlagi internih ugotovitev, na podlagi pobud, zbranih na Občini
Šalovci, z upoštevanjem varstvenih in varovalnih omejitev v
prostoru, ustreznosti z vidika urbanističnih meril in možnosti
opremljanja zemljišč za gradnjo.
(4) V času uporabe OPN so se izoblikovali tudi predlogi za
spremembe in dopolnitve OPN, ki se nanašajo na posamezne
nejasnosti in neusklajenosti določb v besedilnem ali grafičnem
delu ter povezave med njima.
(5) Po sprejetju OPN so se spremenili tudi nekateri predpisi in režimi pristojnih nosilcev urejanja prostora. Občina Šalovci bo spremembe in dopolnitve OPN prilagodila skladno z
novimi usmeritvami in zahtevami le-teh.
3. člen
(območje sprememb in dopolnitev OPN)
Spremembe in dopolnitve OPN zajemajo tako besedilni
kot tudi grafični del OPN. Besedilni del se lahko nanaša na
celotno območje Občine Šalovci ali samo na prostorsko izvedbene pogoje posamezne enote urejanja prostora. Grafični del
se nanaša samo na spremembe v posameznih enotah urejanja
prostora, kjer se bo spreminjala namenska raba.
4. člen
(postopek izvedbe sprememb in dopolnitev OPN)
Postopek sprememb in dopolnitev OPN se izvede na
enak način kot poteka postopek za sprejem OPN.
5. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Zbrane pobude in predlogi bodo analizirani in v kolikor
bo ugotovljeno, da ustrezajo splošnim strateškim izhodiščem
ter drugim zahtevam, bodo uvrščeni v osnutek sprememb in
dopolnitev OPN. Vse spremembe oziroma dopolnitve bodo
obrazložene in utemeljene.
(2) Strokovne analize, podlage, podrobne preveritve in
utemeljitve v okviru sprememb in dopolnitev OPN, če jih bo
treba izdelati na zahtevo posameznih nosilcev urejana prostora, bodo izdelane strokovno in skladno z veljavno zakonodajo.
6. člen
(okvirni roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPN)
(1) Okvirni roki za pripravo posameznih delovnih faz postopka priprave sprememb in dopolnitev OPN so:
– priprava osnutka: največ 4 mesece od prejema pobud;
– pridobitev prvih mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora;
– priprava dopolnjenega osnutka: največ 2 meseca po
pridobitvi in uskladitvi prvih mnenj pristojnih nosilcev urejanja
prostora;
– javna razgrnitev (najmanj 1 mesec) in javna obravnava
(vsaj 1);
– priprava stališč do pripomb z javne razgrnitve: največ
2 meseca po zaključku javne razgrnitve;
– priprava predloga: največ 1 mesec po sprejemu stališč
do pripomb z javne razgrnitve;
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– pridobitev drugih mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora;
– priprava usklajenega predloga: največ 2 meseca po
pridobitvi in uskladitvi drugih mnenj pristojnih nosilcev urejanja
prostora;
– obravnava in sprejem sprememb in dopolnitev OPN na
Občinskem svetu Občine Šalovci.
(2) Za postopkovne faze so predvideni zakonsko določeni
roki. Roki delovnih faz pa so odvisni od zahtevnosti obsega in
vsebine smernic in mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora
ter pripomb z javne razgrnitve.
7. člen
(pristojni nosilci urejanja prostora)
(1) Državni nosilci urejanja prostora so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor,
graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana
3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 22, 1000
4. Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode,
Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana
6. Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška
cesta 20a, 2000 Maribor
7. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
8. Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, OE Maribor,
Slomškov trg 6, 2000 Maribor
9. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski
promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
10. Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
11. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in
pomorski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
12. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo,
Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
13. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
14. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
15. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
16. ELES d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana
17. Elektro Maribor, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
18. Geoplin, Cesta Ljubljanske brigade 1, 1000 Ljubljana
19. Telekom Slovenije, Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota
20. Lokalni nosilci urejanja prostora so: oddelki in službe
Občinske uprave Šalovcev v okviru svojih pristojnosti ter javna
podjetja, ki z izvajanjem svojih dejavnosti skrbijo za nemoteno
oskrbo s storitvami javnih služb.
(2) Občina Šalovci lahko v postopek vključi tudi druge
nosilce urejanja prostora, če se v postopku priprave sprememb
in dopolnitev OPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
(3) Občina Šalovci poda izhodišča za področje razvoja
gospodarstva, družbene javne infrastrukture (zdravstva, šolstva, športa, socialnega varstva, javne uprave …) lokalnega
pomena, turizma, kmetijstva, prometa, vodooskrbe, zbiranja
in čiščenja odpadnih vod in druge infrastrukture lokalnega
pomena.
(4) V postopku priprave SD OPN sodeluje tudi Ministrstvo okolje in prostor, Sektor za strateško presojo vplivov na
okolje, ki na podlagi vloge Občine in priloženih prvih mnenj
odloči ali je za SD OPN treba izvesti celovito presojo vplivov
na okolje.

Uradni list Republike Slovenije
8. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni
strani Občine Šalovci – www.salovci.si.
Št. 3500-1/2017-46
Šalovci, dne 14. marca 2018
Župan
Občine Šalovci
Iztok Fartek l.r.

813.

Sklep o začetku postopka priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta OPPN
gospodarska cona Šalovci (ŠA 17)

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07 in spr.) ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Šalovci sprejel (Uradni list RS, št. 38/06) je župan
Občine Šalovci dne 14. marca 2018 sprejel

SKLEP
o začetku postopka priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta OPPN
gospodarska cona Šalovci (ŠA 17)
1. člen
(splošno)
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta OPPN gospodarska cona
Šalovci (ŠA 17), v nadaljevanju OPPN.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
(1) Skladno z Občinskim prostorskim načrtom Občine
Šalovci (Uradni list RS, št. 41/14) se obravnavano območje
nahaja znotraj enote urejanja prostora z oznako ŠA 17 in je
predvideno za podrobno namensko rabo gospodarske cone,
ki so namenjene obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgovskim,
poslovnim in proizvodnim dejavnostim.
(2) Pobudo za izdelavo OPPN je podala Občina Šalovci.
(3) Namen OPPN je zagotovitev prostorskih pogojev za
izvedbo ustrezne parcelacije gospodarske cone ter gradnjo
komunalne opreme.
(4) Pravna podlaga za pripravo OPPN je:
– Zakon o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list
RS, št. 33/07 in spr.), v nadaljevanju ZPNačt
– Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Šalovci
(Uradni list RS, št. 41/14).
3. člen
(okvirno ureditveno območje)
(1) Območje OPPN, v velikosti cca 3,1 ha, leži ob regionalni cesti in je v celoti nepozidano. V območje urejanja so
vključeni deli zemljišča s parc. št.: 7743, 7744, 7745, 7746,
7747, 7748, 7749, 7750, vse k.o. Šalovci.
(2) Po potrebi je v območje obravnave možno zajeti še
ostale bližnje parcele tako, da se s tem omogoči kar najbolj
kompleksno in celovito ureditev obravnavanega območja.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Podlaga za pripravo OPPN bo strokovna rešitev, ki bo
pripravljena ob usklajevanju z Občino Šalovci, na podlagi Pri-

Št.

18 / 20. 3. 2018 /

Stran

2845

kaza stanja prostora, Občinskega prostorskega načrta Občine
Šalovci ter smernic nosilcev urejanja prostora.
(2) OPPN bo izdelan skladno z vsebino, ki jo določata
Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in
spr.) in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07
in spr.).
5. člen
(okvirni roki za pripravo OPPN)
(1) Okvirni roki za pripravo posameznih delovnih faz postopka priprave OPPN so:
– priprava idejne zasnove ureditve območja: največ 15 dni
po podpisu pogodbe;
– priprava osnutka: največ 15 dni od izdelave idejne
zasnove;
– pridobitev smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora
in odločbe o obveznosti priprave CPVO: največ 45 dni od prejema vloge in ustreznega gradiva za pridobitev smernic;
– priprava dopolnjenega osnutka: največ 20 dni od pridobitve smernic nosilcev urejanja prostora;
– javna razgrnitev (najmanj 1 mesec) in javna obravnava
(vsaj 1);
– priprava stališč do pripomb z javne razgrnitve: največ
15 dni po zaključku javne razgrnitve;
– priprava predloga: največ 1 mesec po sprejemu stališč
do pripomb z javne razgrnitve;
– pridobitev mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora;
največ 30 dni od prejema vloge in ustreznega gradiva za pridobitev mnenj;
– priprava usklajenega predloga: največ 15 dni po pridobitvi in uskladitvi drugih mnenj pristojnih nosilcev urejanja
prostora;
– obravnava in sprejem OPPN na Občinskem svetu Občine Šalovci.
(2) Za postopkovne faze so predvideni zakonsko določeni
roki. Roki delovnih faz pa so odvisni od zahtevnosti obsega in
vsebine smernic in mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora
ter pripomb z javne razgrnitve.
(3) Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema
vloge in ustreznega gradiva za pridobitev smernic in mnenj,
le-teh ne podajo pisno, se šteje, da jih nimajo. Pri čemer pa
mora izdelovalec OPPN upoštevati vse zahteve, ki jih za
načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni
predpisi.
6. člen
(pristojni nosilci urejanja prostora)
(1) Državni nosilci urejanja prostora so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor,
graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
2. Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška
cesta 20a, 2000 Maribor;
3. Elektro Maribor, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor;
4. Telekom Slovenije, Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota.
(2) Lokalni nosilci urejanja prostora so:
– oddelki in službe občinske uprave Šalovcev v okviru
svojih pristojnosti ter javna podjetja, ki z izvajanjem svojih
dejavnosti skrbijo za nemoteno oskrbo s storitvami javnih
služb.
(3) Občina Šalovci lahko v postopek vključi tudi druge
nosilce urejanja prostora, če se v postopku priprave OPPN
izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
(4) V postopku priprave OPPN sodeluje tudi Ministrstvo za
okolje in prostor, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje,
ki na podlagi vloge občine in priloženih smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora odloči ali je treba izvesti celovito presojo
vplivov na okolje.
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7. člen

(objava in začetek veljavnosti)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni
strani Občine Šalovci – www.salovci.si
Št. 3500-1/2018-1
Šalovci, dne 14. marca 2018
Župan
Občine Šalovci
Iztok Fartek l.r.

Uradni list Republike Slovenije
– zobozdravstvo,
– zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine,
– medicino dela, prometa in športa,
– logopedijo,
– patronažno varstvo,
– laboratorij,
– specialistično ambulantno dejavnost za področja, ki niso
vezana na bolnišnično zdravljenje.
6. člen
(javni lekarniški zavod)
Občina Tišina je soustanoviteljica Javnega zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota, ki zagotavljajo preskrbo prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in drugih organizacij z zdravili.
7. člen

TIŠINA
814.

Odlok o mreži javne zdravstvene službe
na primarni ravni v Občini Tišina

Na podlagi prvega odstavka 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti /ZZDej/ (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPACP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E,
77/08 – ZDZdr, 88/16 – ZdZPZD, 64/17) in 16. člena Statuta
Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15), je Občinski svet Občine Tišina na 27. seji dne 6. 3. 2018 sprejel

ODLOK
o mreži javne zdravstvene službe na primarni
ravni v Občini Tišina
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom Občina Tišina (v nadaljevanju: občina)
določi mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni na
območju občine.

(zasebni zdravstveni delavci)
(1) Osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost na območju občine lahko na podlagi koncesije opravljajo
domače in tuje pravne in fizične osebe, če izpolnjujejo pogoje,
določene z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost oziroma
zakonom, ki ureja lekarniško dejavnost.
(2) Na dan sprejemanja tega odloka se na območju občine na podlagi koncesije v okviru osnovne zdravstvene dejavnosti opravljajo naslednje storitve:
– dejavnost splošne oziroma družinske medicine,
– sanitetni prevozi.
(3) Na dan sprejemanja tega odloka se na območju občine lekarniška dejavnost opravlja na podlagi koncesije.
(4) Na območju občine se bodo na podlagi koncesije v
okviru osnovne zdravstvene dejavnosti opravljale naslednje
storitve:
– dejavnost splošne oziroma družinske medicine,
– dejavnost otroško šolskega dispanzerja,
– zobozdravstvo otrok in odraslih,
– fizioterapija,
– nenujni reševalni prevozi.
8. člen

2. člen

(kadri)

(pomen izrazov)

Zdravstveni dom iz 5. člena tega odloka skupaj s pravnimi
in fizičnimi osebami s koncesijo za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti in lekarna iz 6. člena tega odloka skupaj s
koncesionarjem za izvajanje lekarniške dejavnosti zagotavljajo
potrebno število kadrov.

V tem odloku uporabljeni izrazi imajo enak pomen kot
izrazi uporabljeni v zakonu, ki ureja zdravstveno dejavnost.
3. člen
(zdravstvena dejavnost na primarni ravni)
Zdravstvena dejavnost na primarni ravni v občini obsega:
– osnovno zdravstveno dejavnost,
– specialistično ambulantno dejavnost za področja, ki niso
vezana na bolnišnično zdravljenje,
– lekarniško dejavnost.
4. člen

9. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-0014/2018-1
Tišina, dne 7. marca 2018

(izvajalci zdravstvene dejavnosti na primarni ravni)

Župan
Občine Tišina
Franc Horvat l.r.

Zdravstveno dejavnost na primarni ravni v občini opravljajo:
– Zdravstveni dom Murska Sobota,
– Pravne in fizične osebe s koncesijo.
5. člen
(zdravstveni dom)
Občina Tišina je soustanoviteljica Zdravstvenega doma
Murska Sobota, ki opravlja osnovno zdravstveno dejavnost v
Zdravstvenem domu Murska Sobota in zagotavlja:
– preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev,
– nujno medicinsko pomoč,
– splošno oziroma družinsko medicino,

815.

Sklep o soglasju k določitvi cene storitve
pomoči družini na domu in določitvi
subvencioniranja cene storitve pomoči družini
na domu od 1. 3. 2018 dalje

Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 61/10
– ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih

Uradni list Republike Slovenije
storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09,
6/12) in Zakona o uravnoteženju javnih financ (Uradni list
RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 105/12, 104/12 – ZIPRS1314,
46/13 – ZIPRS1314, 56/13 – ZŠtip, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 –
ZJAKRS-A, 99/13, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 ZDovNepr,
85/14, 95/14, 14/15, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R) ter
16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15) je
Občinski svet Občine Tišina na 27. redni seji dne 6. 3. 2018
sprejel

SKLEP
o soglasju k določitvi cene storitve pomoči
družini na domu in določitvi subvencioniranja
cene storitve pomoči družini na domu
od 1. 3. 2018 dalje
1. člen
Občinski svet Občine Tišina soglaša, da bo ekonomska
cena storitve pomoči družini na domu od 1. 3. 2018 dalje
znašala:
– od ponedeljka do sobote 17,29 EUR na uro. V ekonomsko ceno so vključeni stroški storitve pomoči na domu do
uporabnika storitve (stroški neposredne socialne oskrbe) v
višini 15,05 EUR na uro in stroški strokovnega vodenja v višini
2,24 EUR na uro;
– za nedeljo in za dan z zakonom določenim kot dela
prost dan 19,03 EUR na uro. V ekonomsko ceno so vključeni
stroški storitve pomoči na domu do uporabnika storitve (stroški
neposredne socialne oskrbe) v višini 16,79 EUR na uro in stroški strokovnega vodenja v višini 2,24 EUR na uro.
2. člen
Kot osnova za plačilo cene storitve do upravičencev storitve Pomoč družini na domu se določi cena:
– v višini 7,52 EUR za efektivno uro od ponedeljka do
sobote. Razlika do polne cene storitve 17,29 EUR, se krije
iz subvencije iz proračuna RS (Zavod za zaposlovanje iz
programa javnih del) v višini 0 EUR, iz subvencije Občine
Tišina v višini 7,53 EUR za neposredno socialno oskrbo
(50 %) in subvencijo v višini 2,24 EUR za stroške vodenja in
jo bo pokrivala iz sredstev občinskega proračuna na področju
socialnega varstva;
– v višini 8,39 EUR za efektivno uro za nedeljo in za dan z
zakonom določenim kot dela prost dan. Razlika do polne cene
storitve 19,03 EUR, se krije iz subvencije iz proračuna RS (Zavod za zaposlovanje iz programa javnih del) v višini 0 EUR, iz
subvencije Občine Tišina v višini 8,40 EUR za neposredno socialno oskrbo (50 %) in subvencijo v višini 2,24 EUR za stroške
vodenja in jo bo pokrivala iz sredstev občinskega proračuna na
področju socialnega varstva.
3. člen
Domu starejših Rakičan se bodo sredstva za izvajanje
storitve pomoči družini na domu nakazovala mesečno, na
podlagi posebej sklenjene pogodbe.
4. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2018 dalje.
Z veljavnostjo tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi
subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za
obdobje od 1. 10. 2017 dalje (Uradni list RS, št. 58/17).
Št. 007-0018/2018-1
Tišina, dne 7. marca 2018
Župan
Občine Tišina
Franc Horvat l.r.
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TOLMIN
816.

Sklep o spremembi UT smernic poslovne
enote Poljubinj II

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list
RS, št. 13/09, 17/11) je Občinski svet Občine Tolmin na 28. seji
dne 27. 2. 2018 sprejel naslednji

SKLEP
1. Vsebina grafičnega dela Urbanistično tehničnih smernic poslovne cone Poljubinj II se spremeni v skladu s Strokovno
podlago – pobuda za delno spremembo Urbanistično tehničnih
smernic poslovne cone Poljubinj II (št. 28/17, Studio M, Manfreda Lidija s.p., Tolmin, oktober 2017).
2. Na predlog investitorjev se lahko ukine del prometne
povezave med gradbenima parcelama 6 in 7 ter del prometne
povezave med gradbenima parcelama 9 in 12.
3. Omogoči se dodatno združevanje gradbenih parcel oziroma objektov 7, 8 z gradbeno parcelo 6 ter gradbenih parcel
9, 10 z gradbeno parcelo 12.
4. Za predvidena objekta na gradbenih parcelah 6 in 12
se spremenita gradbeni liniji z izhodiščnima točkama zaradi
združevanja z obstoječima objektoma.
5. Sklep začne veljati takoj.
Št. 354-0025/2008
Tolmin, dne 28. februarja 2018
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan l.r.

POPRAVKI
817.

Popravek Skupnega sporazuma o uporabi
glasbenih avtorskih del iz repertoarja
Združenja SAZAS v radijskih programih,
ki nimajo statusa posebnega pomena
v Republiki Sloveniji št. 2018

Na podlagi četrtega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN
in 60/17 – ZPVPJN-B) uredništvo Uradnega lista RS objavlja

POPRAVEK
Skupnega sporazuma o uporabi glasbenih
avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS
v radijskih programih, ki nimajo statusa
posebnega pomena v Republiki Sloveniji
št. 2018
V Skupnem sporazumu o uporabi glasbenih avtorskih del
iz repertoarja Združenja SAZAS v radijskih programih, ki nimajo
statusa posebnega pomena v Republiki Sloveniji št. 2018, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 17/18, z dne 16. 3. 2018, se
doda na koncu besedila izpadli podpis, ki se glasi:
»s
pooblastili
izdajateljev
radijskih
programov
Leo Oblak l.r.«
Št. 3/2018
Ljubljana, dne 19. marca 2018
Uredništvo
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VSEBINA

796.

797.

798.
799.
800.

801.
802.

803.
804.

DRŽAVNI ZBOR

Sklep o prenehanju funkcije predsednika Vlade in
ministrov

806.

807.

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta Trško jedro Mozirje

810.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču s
parcelnimi številkami 1090/11, 1090/10 in 1090/7,
vse k.o. Rečica ob Savinji (921)

2819
2835
811.
2837

MINISTRSTVA

Pravilnik o največji dovoljeni vsebnosti transmaščobnih kislin v živilih
Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati nosilec
javnega pooblastila za opravljanje nalog spremljanja emisij in odvzemov toplogrednih plinov v kmetijstvu
Količnik uskladitve preživnin in nadomestil preživnin za leto 2018
Odredba o višini prispevkov za osebno dopolnilno
delo

2837

2838

812.
813.

2839
2839

OBČINE
805.

809.
2819

VLADA

Uredba o mejnih dozah, referenčnih ravneh
in radioaktivni kontaminaciji
Uredba o nacionalnem radonskem programu
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena

2819

PREDSEDNIK REPUBLIKE

Imenovanje Komisije za odlikovanja predsednika
republike

808.

814.
815.

HORJUL

Odlok o spremembi Odloka o obdelavi določenih
vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

2839

2840

LITIJA

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena

2840

MOZIRJE

2841

REČICA OB SAVINJI

2842

SEVNICA

Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za poslovno cono Blanca – območje Varilstva Bizjak, Dejan Bizjak s.p. in 3PK, d.o.o.

2843

ŠALOVCI

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Občinskega prostorskega načrta Občine Šalovci
Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN gospodarska
cona Šalovci (ŠA 17)

2843
2845

TIŠINA

Odlok o mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni v Občini Tišina
Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči
družini na domu in določitvi subvencioniranja cene
storitve pomoči družini na domu od 1. 3. 2018 dalje

2846
2846

TOLMIN

816.

Sklep o spremembi UT smernic poslovne enote
Poljubinj II

817.

Popravek Skupnega sporazuma o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v
radijskih programih, ki nimajo statusa posebnega
pomena v Republiki Sloveniji št. 2018

LENDAVA

Sklep o uvrstitvi ravnatelja javnega zavoda Vrtec
Lendava – Lendvai Óvoda v plačni razred

2841

2847

POPRAVKI

2847
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